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Tässä tutkielmassa tavoitteena on koota tärkeimmistä ralliin liittyvistä termeistä terminologinen 

suomi–saksa-rallisanasto, jota Kangasalla sijaitsevan Rallimuseon oppaat voivat käyttää apu-

naan tutustuessaan rallin maailmaan ja valmistellessaan opastuksia Rallimuseon näyttelyyn. 

Jotta sanasto palvelisi juuri Rallimuseon oppaiden tarpeita, perehdytään tutkielmassa myös käy-

tettävyystutkimukseen, jonka avulla sanastosta pyritään laatimaan mahdollisimman hyvin käyt-

tötarkoitukseensa sopiva. 

Rallisanastoon sisällytettävien tietojen keruussa ja jäsentelyssä tärkeässä roolissa ovat Wüsterin 

(1985) tutkimukseen pitkälti perustuvat terminologisen sanastotyön menetelmät. Tukena käy-

tetään myös Suonuutin (2012) kokoamaa opasta terminologisen sanastotyön tekemiseen. Näi-

den periaatteiden mukaisesti syntyvä rallisanasto perustuu rallin keskeisimpien käsitteiden vä-

listen suhteiden selvittämiseen sekä niiden määrittelemiseen.  

Koska terminologisten sanastojen käytettävyyteen keskittyvää tutkimusta on toistaiseksi vielä 

vähän, on tässä tutkielmassa hyödynnetty käyttötavoiltaan ja -tarkoituksiltaan terminologisia 

sanastoja muistuttavien tuotteiden käytettävyyden tutkimusta, lähinnä yleiskielen sanakirjojen 

(Nielsen 2008), verkkosanakirjojen (Heid 2011; Müller-Spitzer 2014) ja elektronisten termi-

pankkien (Marcos 2006) osalta. Edellä mainittujen tutkimusten tuloksia soveltaen tässä tutkiel-

massa muodostetaan tarkistuslista siitä, millaisia ominaisuuksia käytettävyydeltään hyvältä ter-

minologiselta sanastolta voidaan edellyttää.  

Rallisanastoon valitut suomenkieliset termit poimitaan Rallimuseon käyttöön laadituista teks-

teistä, jolloin ne edustavat todennäköisimmin sellaista kieltä, joita oppaat työssään tarvitsevat. 

Sanaston lähteinä käytetään 126-sivuista rallin historiaa käsittelevää tekstiä, Rallimuseon sei-

nätekstejä ja autojen lisätietotauluja sekä Rallimuseon julkaisemaa EK1-kirjaa (Mäkinen 2017). 

Teksteistä poimitaan ralliin liittyvät termit, joista rajataan edelleen sanastoon kaikkein olennai-

simmat. Poimittuja termejä ja niihin liittyviä käsitteitä analysoidaan muun alaan liittyvän kir-

jallisuuden avulla, ja ne määritellään. Lisäksi termeille haetaan saksankieliset vastineet aihepii-

riä käsittelevistä saksalaisista teksteistä. Sanastoon tuleva tieto jäsennellään ja kootaan yhteen 

dokumenttiin, jonka käytettävyyttä arvioidaan ja parannetaan tutkielmassa laaditun tarkistus-

listan avulla. 

Pääosin sanastoon sisältyvät suomen- ja saksankieliset ralliin liittyvät käsitteet ja käsitejärjes-

telmät vastaavat toisiaan hyvin. Tutkielman tuloksena syntyvä rallisanasto kattaa yhteensä 37 

käsitettä, käsitteiden suomenkieliset määritelmät sekä käsitteisiin viittaavat termit suomeksi ja 

saksaksi. Koska rallisanasto keskittyy kuitenkin vain Rallimuseon oppaiden kannalta kaikkein 

keskeisimpiin käsitteisiin, voisi myös laajempi rallin termistön tutkiminen olla jatkossa tarpeen.  
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1 Johdanto 

Autourheilulla on jo kauan ollut paikkansa suomalaisten sydämissä. Autourheilun eri lajeja on 

seurattu Suomen medioissa aina rallin niin kutsutuista ”lentävistä suomalaisista” viime vuosi-

kymmenien Formula 1 -tähtiin saakka. Autourheilulajeista erityisen vahvan aseman Suomessa 

on saavuttanut juuri ralli, sillä rallin on arvioitu olleen vuonna 2017 Suomen 7. arvostetuin 

urheilulaji (Muukkonen 2017). Lajin arvostuksesta kertoo myös se, että rallille ja sen historialle 

on omistettu oma museonsa: Kangasalla tieliikenteen erikoismuseo Mobilian yhteydessä sijait-

seva Rallimuseo avautui yleisölle vuonna 2016 (Mobilia b).  

Ralliin, kuten muihinkin autourheilulajeihin - tai urheilulajeihin ylipäätään - liittyy paljon eri-

koissanastoa, jonka merkitys ei aiheeseen perehtymättömälle henkilölle välttämättä ole selvä 

(vrt. Sorvali 2004, 89–90). Rallin aktiivisen seuraamisen ja harrastamisen voidaankin todeta 

vaativan jonkinlaista erikoisosaamista, minkä vuoksi ralli voidaan katsoa omaksi erikoisalak-

seen (vrt. Sanastokeskus TSK 2006, s.v. erikoisala). Tietyllä erikoisalalla käytettyjä termejä 

voidaan koota terminologiseen sanastoon, joka sisältää tietoa kyseiseen erikoisalaan kuuluvista 

käsitteistä sekä niistä käytetyistä nimityksistä (mt. s.v. terminologinen sanasto; terminologinen 

tieto). 

Terminologisten sanastojen kokoaminen perustuu terminologiseen tutkimukseen, joka on syn-

tynyt tietyllä erikoisalalla käytettyjen termien käytön standardisoinnin ja ohjauksen tarpeesta 

(Nuopponen 1999, 91). Pioneerityötä alalla on tehnyt esimerkiksi Eugen Wüster, jonka 1900-

luvun alkupuoliskolla tekemään työhön terminologisen tutkimuksen nykyiset periaatteet pit-

kälti perustuvat (Felber & Budin 1989, 11). Suomessa kenties merkittävin terminologisten sa-

nastojen parissa työskentelevä taho on Sanastokeskus TSK, joka on ollut kehittämässä Wüsterin 

tutkimuksen pohjalta juuri erikoisalojen sanastojen kokoamiseen soveltuvia periaatteita (Nykä-

nen 1999d).  

Tämän tutkielman aihe on peräisin työelämässä havaitusta todellisesta tarpeesta, sillä ajatus 

tämän tutkielman tekemiseen sai alkunsa työssäni Mobilian ja Rallimuseon oppaana ja asiakas-

palvelijana kesällä 2017. Huomasin, että ralliin ja autourheiluun liittyy paljon erikoissanastoa, 

joka jokaisen oppaan täytyy itsenäisesti opetella tuntemaan, jotta he kykenevät valmistelemaan 

opastuksia näyttelyyn. Tämä on kuitenkin hyvin aikaa vievää, eikä sanaston opetteluun aina 

riitä palkallista työaikaa. Rallimuseon vierailijat ovat kuitenkin usein lajin harrastajia tai muita 

asiantuntijoita, minkä vuoksi oppaat eivät useinkaan tunne rallin termejä läheskään yhtä hyvin 

kuin monet opastuksilla käyvistä museovieraista. 
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Tässä tutkielmassa tavoitteena on koota museo-oppaiden tarpeisiin soveltuva terminologinen 

rallisanasto, joka antaa oppaille peruskäsityksen keskeisimmistä ralliin liittyvistä termeistä, nii-

den suhteista toisiinsa sekä termien saksankielisistä vastineista, ja jota heidän on helppo käyttää 

ralliin perehtymisen ja opastuksiin valmistautumisen tukena. Valmis sanasto tarjotaan Rallimu-

seon nykyisten ja tulevien oppaiden käyttöön pdf-tiedostona.  

Koska tämän tutkimuksen tuloksena syntyvällä rallisanastolla on selkeä käyttötarkoitus ja koh-

dekäyttäjäryhmä, on luonnollista pohtia, kuinka sanastosta saadaan aikaan mahdollisimman hy-

vin juuri tähän käyttötarkoitukseen sopiva. Tätä tarkoitusta varten tutkielmassa perehdytään 

terminologian teorian lisäksi myös käytettävyystutkimukseen. Käytettävyyttä, eli sitä, kuinka 

hyvin jokin tuote palvelee sitä tarkoitusta, jota varten se on suunniteltu, on alun perin tutkittu 

lähinnä ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta (Suojanen, Koskinen & 

Tuominen 2012, 15–16). Myöhemmin käytettävyyden käsitettä on tutkittu laajemmin myös 

muiden tuotteiden ominaisuutena, esimerkiksi Suojanen, Koskinen ja Tuominen (mt.) ovat tut-

kineet käännöksiä käytettävyyden valossa. 

Erikoisalojen sanastojen käytettävyyttä on toistaiseksi tutkittu melko vähän. Kuitenkin esimer-

kiksi yleiskielen sanakirjojen, varsinkin elektronisten sanakirjojen käyttöä ja käytettävyyttä on 

tutkittu selvästi enemmän, esimerkiksi Müller-Spitzer (2014) on käsitellyt sanakirjojen käytön 

ja käyttäjien tutkimusta, ja Heid (2011) on tutkinut elektronisten sanakirjojen käytettävyyttä. 

Marcos (2006) on keskittynyt verkossa julkaistujen termipankkien käytettävyyteen. Termino-

logisten sanastojen laatua ja helppokäyttöisyyttä ovat pohtineet esimerkiksi Kalliokuusi (1997) 

ja Nykänen (1999b). Opinnäytetyötasolla on aiemmin tutkittu muun muassa terminhallintaoh-

jelmien ja elektronisten termipankkien, erikoisalojen sanakirjojen sekä myös erikoisalojen sa-

nastojen käytettävyyttä (esim. Lemmetti 2001; Kytölä 2008; Susitaival 2010). Tässä tutkiel-

massa hyödynnän myös yleiskielen sanakirjojen ja termipankkien käytettävyyden tutkimusta 

selvittääkseni, millaiset ominaisuudet voisivat vaikuttaa erikoisalan sanaston helppo- tai vai-

keakäyttöisyyteen. Koostan aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja soveltaen oman sa-

nastotyöni ja mahdollisesti myös tulevien projektien tueksi tarkistuslistan, johon on koottu edel-

lytyksiä käytettävyydeltään hyvälle sanastolle.  

Terminologisen tutkimuksen tarjoamien sanastotyön yleisten periaatteiden ja tarkistuslistan 

avulla kokoan rallisanaston, joka on suunniteltu alusta alkaen sen tulevat käyttäjät mielessä 

pitäen, on käytettävyydeltään hyvä ja käyttäjilleen kaikin puolin sopiva, mutta samanaikaisesti 

myös terminologisen tutkimuksen näkökulmasta laadukas. Vastaavanlaista sanastoa ei rallin 

erikoisalalta tiettävästi ole toistaiseksi vielä koottu. 
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Koska tutkimuksen tuloksena syntyvä sanasto käsittelee ralliin liittyvää erikoiskieltä, tutkiel-

man luvussa 2 pohditaan lyhyesti yleiskielen ja erikoiskielen välistä suhdetta. Luvussa 3 käsi-

tellään terminologisen tutkimuksen tärkeimpiä käsitteitä, jotka toimivat myös tässä tutkimuk-

sessa tehtävän sanastotyön perustana.  

Luvussa 4 esitellään käytettävyyden käsite sekä perehdytään menetelmiin, joiden avulla käy-

tettävyyttä voidaan arvioida. Tämän jälkeen käytettävyyttä siirrytään pohtimaan sanastojen nä-

kökulmasta: luvussa tarkastellaan muiden, samankaltaisten tuotteiden, lähinnä yleiskielen sa-

nakirjojen ja termipankkien käytettävyyden tutkimuksesta saatuja tuloksia ja arviointikeinoja, 

sekä terminologisten määritelmien käytettävyyttä. Näiden pohjalta koostetaan erikoisalojen sa-

nastojen käytettävyyden parantamiseen tarkoitettu tarkistuslista. 

Luvussa 5 perehdytään ralliin erikoisalana sekä rallisanaston kokoamisprosessin kulkuun. 

Aluksi esitellään rallin erikoisalan sekä urheilun ja rallin kielen erikoispiirteitä, minkä jälkeen 

esitellään sanastotyöprosessin etenemistä, sekä sitä, millaisia ratkaisuja rallisanaston kokoami-

sessa on käytännössä tehty. Luvussa analysoidaan myös sanaston käyttöympäristöä, käyttäjää 

ja käyttötarkoitusta. Lisäksi luvussa eritellään, millaisia rallin erikoiskielen osa-alueita rallisa-

nastoon valitut termit edustavat. 

Rallisanaston kokoamiseen liittyvää käsiteanalyysia on esitelty luvussa 6, jossa kuvataan joi-

denkin sanastosta löytyvien keskeisten käsitteiden sisältöä sekä niiden välisiä suhteita. Luvussa 

selvennetään, miksi näiden käsitteiden määritelmät on laadittu juuri sanastossa nähtävään muo-

toon sekä perustellaan termivastineiden valintaa. Nämä esimerkit valottavat sitä, millaista poh-

dintaa kaikkien sanaston sisältämien määritelmien taustalla on.  

Luvussa 7 käsitellään sitä, kuinka käytettävyyden ja käyttäjän huomioon ottaminen näkyy val-

miissa sanastossa. Tässä vaiheessa tutkimusta analysoidaan, kuinka luvussa 4 esitetty tarkistus-

lista on vaikuttanut muun muassa sanaston kokonaisrakenteeseen ja ulkoasuun. Luvussa 8 koo-

taan yhteen tutkimuksen keskeinen anti sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Yleiskieli ja erikoiskieli 

Tässä tutkielmassa tavoitteena on koota erikoisalan sanasto keskeisimmistä rallissa käytettä-

vistä termeistä. Sanasto siis kuvailee käytössä olevien termien osalta ralliautoiluun liittyvää 

erikoiskieltä. Tämän vuoksi tarkastelen tässä luvussa erikoiskieltä yleisesti ilmiönä. Rallin eri-

koisalaa ja siihen liittyvää kieltä tarkastellaan myöhemmin luvussa 5.1. 

Terminologian sanaston määritelmän mukaisesti erikoisala on ”ala, joka vaatii erikoisosaa-

mista” (Sanastokeskus TSK 2006, s.v. erikoisala). Erikoisalaksi voidaan siis katsoa sellainen 

toiminta, johon onnistunut osallistuminen vaatii osallistujalta jotakin ennakkotietoa tai taitoja. 

Tällaiset tiedot ja taidot omaavat henkilöt muodostavat alan asiantuntijoiden joukon, kun taas 

ryhmän ulkopuoliset henkilöt, maallikot, eivät omaa samanlaista alan tuntemusta (Stolze 2009, 

22–23). Jonkin yksittäisen erikoisalan asiantuntija on kuitenkin asiantuntija vain omalla alal-

laan ja katsottaisiin maallikoksi jonkin toisen erikoisalan piirissä. Lisäksi myös maallikolla on 

aina mahdollisuus kasvattaa tietämystään ja tulla asiantuntijaksi. (Stolze 2009, 23.) 

Kielimuotoa, jota erikoisalan sisällä käytetään alaan liittyvässä kommunikaatiossa, kutsutaan 

erikoiskieleksi (Arntz, Picht & Schmitz 2014, 11). Yleiskielellä puolestaan tarkoitetaan kieli-

muotoa, jota käytetään ja ymmärretään kielen puhujien keskuudessa laaja-alaisesti maantieteel-

liseen alueeseen tai sosiaaliseen ryhmään katsomatta (Stolze 2009, 43). Rajanveto yleiskielen 

ja erikoiskielen välillä on kuitenkin vaikeaa (Arntz ym. 2014, 21). 

Stolzen (2009, 43) mukaan erikoiskielet ovat yleiskielestä kehittyneitä kielimuotoja, jotka ja-

kavat yhteisen kielellisen ytimen. Koska jokaisella erikoisalalla on oma termistönsä ja oma ta-

pansa käyttää kieltä, erikoiskieliä on yhtä monia kuin on erikoisalojakin. (Arntz ym. 2014, 11.) 

Yksittäiset erikoiskielet eivät ole erillisiä toisistaan, vaan toisiaan lähellä olevien erikoisalojen 

kielissä voi olla samanlaisia aineksia, esimerkiksi yhteistä termistöä (Stolze 2009, 43). Edellä 

kuvattua yleiskielen ja erikoiskielten suhdetta toisiinsa havainnollistetaan kuvassa 1.  
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Kuva 1. Yleiskielen ja erikoiskielten suhde  

Kuvassa 1 yleiskieltä kuvataan suurella ympyrällä kuvan keskellä. Pienemmät ympyrät yleis-

kielen ympärillä kuvaavat lukuisia yleiskieleen pohjautuvia erikoiskieliä, joilla on yhteistä alaa 

sekä yleiskielen että toisten erikoiskielten kanssa.   

Erikoiskielisen kommunikaation näkyvin erityispiirre on kullekin erikoiskielelle tyypillisten 

termien käyttö, sillä kuhunkin erikoiskieleen on kehittynyt oma termistönsä (Hoffmann 1998, 

416). Erikoiskielisille teksteille tyypillistä on termien käytön lisäksi muun muassa virkkeiden 

pituus ja kompleksisuus sekä taipumus tiiviiseen ja persoonattomaan ilmaisuun (Hoffmann 

1998, 416–422). 

Erikoiskielten sisällä on vaihtelua siinä, kuinka paljon asiantuntemusta niiden ymmärtäminen 

vaatii (Stolze 2009, 47). Erikoiskieliä käytetään erikoisalan sisällä monenlaisiin tarkoituksiin, 

ja niitä voidaan jakaa edelleen useisiin eri tasoihin kielen käyttötilanteen, kommunikaatioetäi-

syyden sekä kielen abstraktiotason mukaan (Stolze 2009, 50–54). Esimerkiksi kollegojen väli-

sessä kasvokkain tapahtuvassa kommunikaatiossa erikoiskieltä käytetään eri tavalla kuin ano-

nyymissä, esimerkiksi tieteellisten artikkeleiden kautta tapahtuvassa alan asiantuntijoiden väli-

sessä kommunikaatiossa (Stolze 2009, 51). Samaan tapaan myös esimerkiksi kahden saman 
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alan tutkijan välisessä keskustelussa käytetty erikoiskieli on abstraktimpaa kuin vaikkapa kes-

kustelussa insinöörin ja hänen kehittämiään tuotteita eteenpäin välittävän myyjän välillä (Stolze 

2009, 52).  

Kalverkämper (1990) on ehdottanut, että erikoiskieliset tekstit voitaisiin asettaa jatkumolle sen 

mukaan, kuinka paljon erikoiskielistä ainesta ne sisältävät. Erikoiskieliseksi ainekseksi katsot-

taisiin tässä yhteydessä esimerkiksi erikoiskielen termien käyttö ja tietyt kielelliset piirteet, ku-

ten eräät lauserakenteet ja tekstityypit (Stolze 2009, 46). Jatkumon toisessa ääripäässä sijaitsi-

sivat tekstit, jotka sisältävät huomattavan paljon erikoiskielisiä aineksia, esimerkiksi tutkijoiden 

väliseksi tarkoitettu kommunikaatio. Jatkumon toisessa päässä puolestaan erikoiskielistä ai-

nesta on vähän, ja käytetty kieli on jo hyvin lähellä yleiskieltä (mp.). Kalverkämperin malli ei 

kuitenkaan ratkaise määrittelyongelmia yleiskielen ja erikoiskielten välillä, vaan tarkastelun 

painopiste siirtyy yleiskielen ja erikoiskielten rajan löytämisestä tekstien erikoiskielisyyden as-

teen määrittelyyn (Arntz ym. 2014, 22).   

Vaikka erikoiskielet ovatkin saaneet alkunsa yleiskielestä, vaikutus näiden kahden välillä ei ole 

vain yhdensuuntainen (Stolze 2009, 47). Myös yleiskieleen siirtyy jatkuvasti aineksia erikois-

kielistä erityisesti median välityksellä. Kenties tyypillisin esimerkki erikoiskielten vaikutuk-

sesta yleiskieleen on sanaston leviäminen: varsinkin uusista ilmiöistä käytetään usein myös 

yleiskielessä alun perin erikoiskielestä peräisin olevaa termiä. (Stolze 2009, 48.)  
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3 Terminologisen tutkimuksen peruskäsitteitä 

Terminologia, josta käytetään myös nimitystä terminologiaoppi, on Terminologian sanaston 

(Sanastokeskus TSK 2006, s.v. terminologia) mukaan ”oppi käsitteiden ja termistöjen raken-

teesta, muodostamisesta, kehityksestä, käytöstä ja käsittelystä eri erikoisaloilla.” Terminologi-

sen tutkimuksen tavoitteena on järjestää ja välittää tietoa (Suonuuti 2012, 11). Terminologia 

tieteenalana ja terminologian teorioiden kehittyminen on saanut alkunsa tilanteessa, jossa huo-

mattiin tarve erityisesti tekniikan ja luonnontieteen alojen sanaston käyttöä yhdenmukaistaville 

normeille (Arntz ym. 2014, 3–4). Sanaston standardisoinnin lisäksi terminologisen tutkimuksen 

teorioita ja menetelmiä käytetään eri aloilla käytettyjen termien kartoittamiseen, termiongel-

mien ratkaisemiseen ja sanastojen kokoamiseen (Nuopponen 1999, 91). 

Tässä tutkielmassa hyödynnän terminologisen tutkimuksen menetelmiä erikoisalan sanaston 

kokoamiseen. Seuraavissa luvuissa määrittelen terminologisen tutkimuksen tärkeimpiä perus-

käsitteitä, jotka ovat sanaston kokoamisprosessissa keskeisiä.  

3.1 Tarkoite, käsite ja termi 

Terminologisen tutkimuksen keskeisimpiin käsitteisiin kuuluvat tarkoite, käsite ja termi. Tässä 

luvussa kuvailen, mihin tarkoitteella, käsitteellä ja termillä terminologisessa tutkimuksessa vii-

tataan, sekä sitä, millaisessa suhteessa ne ovat toisiinsa.  

Tarkoite on Terminologian sanaston määritelmän mukaan ”olio, joka voidaan osoittaa, käsittää 

tai kuvitella […]” (Sanastokeskus TSK 2006, s.v. tarkoite). Wüsterin (1985, 6) mukaan tarkoite 

voi olla käsin kosketeltava, konkreettinen esine tai asia, tai se voi olla abstrakti ilmiö. Suonuutin 

(2012, 11) määritelmän mukaisesti tarkoite on todellisuuden ilmiö, mutta Terminologian sanas-

ton (Sanastokeskus TSK 2006, s.v. tarkoite) mukaan tarkoite voi kuitenkin olla myös kuvitteel-

linen asia tai ilmiö, esimerkiksi yksisarvinen. 

Käsite on Wüsterin (1985, 7) mukaan ajatuksen tasolla olemassa oleva elementti, jonka ihminen 

mielessään koostaa useista samankaltaisista tarkoitteista, ja jonka tarkoitus on helpottaa asioi-

den ymmärtämistä ja jäsentämistä. Käsite voi olla yleiskäsite, jolloin se edustaa suurta joukkoa 

samankaltaisia tarkoitteita, tai se voi olla yksilökäsite, ja edustaa vain yhtä tiettyä tarkoitetta 

(Arntz ym. 2014, 51). Esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus on yksilökäsite, joka viittaa vain 

yhteen tarkoitteeseen, eli tässä tapauksessa nimettyyn sopimukseen, kun taas käsite ilmastoso-

pimus on yleiskäsite, joka kattaa edellä mainitun Pariisin ilmastosopimuksen lisäksi myös muut 
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vastaavat sopimukset. Kaikkia käsitteen kattamia tarkoitteita kutsutaan käsitteen alaksi (Suo-

nuuti 2012, 13). 

Käsitteitä jäsennetään käsitepiirteiden avulla: käsitepiirteet kertovat käsitteelle tyypillisistä 

ominaisuuksista, ja auttavat rajaamaan käsitteitä toisistaan (Wüster 1985, 14; Arntz ym. 2014, 

56). Yksittäisen käsitteen käsitepiirteiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan käsitteen si-

sällöksi (Wüster 1985, 7–8). Jos käsitepiirre joko yksin tai yhdessä muiden käsitepiirteiden 

kanssa erottaa käsitteen muista käsitteistä, sitä kutsutaan erottavaksi käsitepiirteeksi (Suonuuti 

2012, 12). Erottavia käsitepiirteitä hyödynnetään erityisesti silloin, kun halutaan luoda käsit-

teelle määritelmä eli kuvaus, joka erottaa sen muista käsitteistä (Sanastokeskus TSK 2006, s.v. 

määritelmä; Suonuuti 2012, 12). Määritelmässä käsitettä kuvaillaan kielellisesti entuudestaan 

tuttujen käsitteiden avulla (Wüster 1985, 29; Arntz ym. 2014, 63). Määritelmiä tarkastellaan 

yksityiskohtaisemmin luvussa 3.3. 

Termillä tarkoitetaan käsitteeseen viittaavaa nimitystä, eli käsitteeseen liitettyä kielellistä sym-

bolia (Wüster 1985, 32). Termi voi olla yksi- tai useampisanainen, tai se voi sisältää aineksia, 

jotka eivät ole sanoja lainkaan, esimerkiksi symbolista muodostuva termi π (Suonuuti 2012, 

11). 

Tarkoitteen, käsitteen ja termin välistä suhdetta kuvataan usein kuvassa 2 esitetyn semanttisen 

kolmion avulla (Gomperz 19081, Néothin 1990, 89 ja Felberin 1984, 100 mukaan). 

KÄSITE

TERMI TARKOITE  

Kuva 2. Semanttinen kolmio 

Kuvassa 2 kolmion huipulla sijaitseva käsite muodostuu, kun useista yksilöllisistä tarkoitteista 

koostetaan yleistys tai mielikuva. Tarkoite on sijoitettu kolmion oikeaan alakulmaan. Käsittee-

                                                 
1 Gomperz, Heinrich 1908. Weltanschauungslehre, vol. 2: Noologie, pt. 1: Einleitung und Semasiologie. Jena: 

Diederichs (Néoth 1990, 505). 
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seen viitataan kolmion vasemmassa alakulmassa kuvatulla termillä. (Arntz ym. 2014, 41.) Se-

manttisesta kolmiosta on johdettu myös kuvassa 3 esitetty pyramidimalli, johon yhdeksi ulot-

tuvuudeksi on lisätty myös määritelmä (esim. Suonuuti 2012, 12): 

KÄSITE

TERMI

MÄÄRITELMÄ

TARKOITE

 

Kuva 3. Semanttinen pyramidi  

Kuvan 3 niin kutsutussa semanttisessa pyramidissa käsite sijaitsee edelleen kuvion huipulla. 

Pyramidin kolmikulmaisen pohjan muodostavat tarkoite, termi ja määritelmä. Pyramidin kan-

nan kolmea kulmaa tarvitaan, jotta voidaan puhua vain ajatuksen tasolla olemassa olevista kä-

sitteistä (Suonuuti 2012, 11). Termeillä ja määritelmillä on käsitteistä puhumisen mahdollista-

jina erilaiset tehtävät: termin tehtävä on viitata käsitteeseen, määritelmä puolestaan kuvailee 

käsiteen sisältöä (Arntz ym. 2014, 42).  

3.2 Käsitesuhteet ja käsitejärjestelmät 

Tietyn erikoisalan käsitteet eivät ole toisistaan irrallisia, vaan niitä kannattaa tarkastella osana 

isompaa kokonaisuutta (Arntz ym. 2014, 75). Käsitteiden välisten suhteiden selvittämistä kut-

sutaan käsiteanalyysiksi (Suonuuti 1999, 29), ja se on edellytys luotettavien määritelmien laa-

timiselle (Suonuuti 2012, 13). Myös tämän tutkielman tuloksena syntyvän sanaston sisältämät 

määritelmät perustuvat käsitteiden analyysiin (ks. luvut 5.2.2 ja 6). Tässä luvussa tarkastelen 

kahta käsiteanalyysin kannalta keskeistä ilmiötä: käsitesuhteita ja käsitejärjestelmiä.  

Käsitteiden välisiä suhteita kutsutaan käsitesuhteiksi, ja ne luokitellaan yleensä kolmeen eri 

tyyppiin: hierarkkinen suhde, koostumussuhde ja funktiosuhde (Suonuuti 2012, 13). Käsitteet 

voivat olla keskenään suhteessa useammalla kuin yhdellä edellä mainituista tavoista (Suonuuti 

2012, 18; Arntz ym. 2014, 102).  

Käsitteiden välinen suhde on hierarkkinen, jos niillä on yhteiset käsitepiirteet, mutta toisella 

käsitteistä on niiden lisäksi vielä yksi käsitepiirre, joka erottaa sen toisesta käsitteestä. Tällöin 
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lisäpiirteen omaavaa käsitettä kutsutaan alakäsitteeksi, ja toista käsitettä sen yläkäsitteeksi. 

(Suonuuti 2012, 13; Arntz ym. 2014, 80). Yläkäsitteellä voi olla useita alakäsitteitä, jolloin 

samalle käsitejärjestelmän tasolle kuuluvat alakäsitteet ovat toistensa vieruskäsitteitä (Arntz 

ym. 2014, 80). Lisäksi alakäsitteellä voi edelleen olla omia alakäsitteitään (Suonuuti 2012, 13). 

Esimerkiksi käsite puu on käsitteen havupuu hierarkkinen yläkäsite, ja havupuu on käsitteen 

puu alakäsite. Voidaan siis sanoa, että havupuu on eräänlainen puu. Toinen saman tason alakä-

site käsitteelle puu, toisin sanoen käsitteen havupuu vieruskäsite, on lehtipuu. Käsitteitä voi-

daan jakaa ylä- ja alakäsitteisiin usean eri jakoperusteen avulla (Suonuuti 2012, 14–15). Jos 

käsitteiden välillä on koostumussuhde, alakäsite on osa yläkäsitteen muodostamaa kokonai-

suutta (Suonuuti 2012, 16; Arntz ym. 2014, 92). Esimerkiksi puun koostumussuhteisia alakä-

sitteitä ovat muiden muassa oksa ja runko. 

Hierarkkisen ja koostumussuhteen lisäksi käsitteiden välillä voi olla funktiosuhde. Funktiosuh-

teita on monenlaisia, ja ne voivat olla esimerkiksi syyn ja seurauksen, tuottajan ja tuotteen, 

tapahtuman ja tekijän, työkalun ja tarkoituksen tai materiaalin ja tuotteen välisiä suhteita (Suo-

nuuti 2012, 17; Arntz ym. 2014, 79). Funktiosuhteet eivät ole hierarkkisia (Suonuuti 2012, 17), 

joten funktiosuhteessa keskenään olevat käsitteet eivät varsinaisesti ole toistensa ylä- tai alakä-

sitteitä.  

Kun selvitetään käsitteiden suhteita toisiinsa, niistä voidaan muodostaa erilaisia käsitejärjestel-

miä. Hierarkkiset käsitesuhteet esitetään hierarkkisena käsitejärjestelmänä (Suonuuti 2012, 13–

14), kun taas koostumussuhteita kuvataan koostumussuhteisena käsitejärjestelmänä (Suonuuti 

2012, 16–17). Käsitejärjestelmistä voidaan piirtää käsitekaavioita, joissa käsitteiden suhteita 

toisiinsa kuvataan graafisesti (Nykänen 1999c, 16). Hierarkkista käsitesuhdetta kuvataan tyy-

pillisesti puudiagrammin (esim. kuva 4, luku 6.1) avulla, kun taas koostumussuhteen kuvallinen 

esittämistapa on kampadiagrammi (esim. kuva 6, luku 6.2). Funktiosuhteita voidaan käsitekaa-

vioissa kuvata usealla eri tavalla, esimerkiksi yksi- tai kaksisuuntaisten nuolten avulla. (Nykä-

nen 1999c, 17–18.) Kuten jo aiemmin todettiin, käsitteiden välillä voi olla samanaikaisesti use-

ammanlaisia käsitesuhteita (Suonuuti 2012, 18; Arntz ym. 2014, 102). Tällöin myös niistä muo-

dostuvat käsitejärjestelmät ovat edellä mainittujen järjestelmätyyppien yhdistelmiä (Suonuuti 

2012, 18), joita kutsutaan sekakoosteisiksi käsitejärjestelmiksi (Sanastokeskus TSK 2006, s.v. 

käsitejärjestelmä). 
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3.3 Määritelmät 

Käsitteiden määritteleminen on keskeinen osa sanastotyötä. Suonuuti (2012, 19) arvioikin, että 

kenties tärkein tekijä sanaston laadun arvioinnissa on sen sisältämien määritelmien laatu. Eri-

koisalojen sanastoissa käsitteet määritellään terminologisten määritelmien avulla, jotka raken-

netaan käsitteiden muodostamien käsitejärjestelmien ja niiden välisten käsitesuhteiden perus-

teella. Näin ollen terminologisissa määritelmissä käsitteet nähdään aina osana suurempaa ko-

konaisuutta. (Kalliokuusi 1999, 45.) Määritelmät ovat erittäin arvokkaita myös tämän tutki-

muksen tuloksena syntyvän sanaston kannalta, sillä sanaston käyttäjät saavat tietoa ralliin liit-

tyvistä käsitteistä nimenomaan määritelmien kautta.  Tässä luvussa tarkastelen laadukkaan ter-

minologisen määritelmän ominaisuuksia, erilaisia määritelmätyyppejä sekä yleisiä määritelmä-

virheitä. Tämän tutkielman tuloksena syntyvän rallisanaston sisältämät määritelmät laaditaan 

tässä luvussa nimettyjen periaatteiden mukaisesti. Esimerkkejä yksittäisten määritelmien laati-

misen vaiheista esitellään käsiteanalyysin yhteydessä luvussa 6. 

Terminologisessa määritelmässä määritellään aina vain yksi käsite (Suonuuti 2012, 30). Ter-

minologisen määritelmän tulee olla tiivis, ja sisältää vain sanaston käyttäjän kannalta olennai-

nen tieto (Suonuuti 2012, 23). Jos käsitteestä halutaan antaa lisätietoa, se voidaan tehdä laati-

malla määritelmää täydentäviä huomautuksia (Kalliokuusi 1999, 52; Suonuuti 2012, 23). Laa-

dukkaan terminologisen määritelmän pitäisi pystyä korvaamaan samaan käsitteeseen viittaava 

termi tekstin sisällä (Suonuuti 2012, 24).  

Terminologiset määritelmät on syytä erottaa muista määritelmistä. Ei-terminologisissa määri-

telmissä käsitteitä ei yleensä sijoiteta suurempaan kokonaisuuteen, vaan niitä tarkastellaan yk-

sittäin (Kalliokuusi 1999, 44). Esimerkkejä ei-terminologisista määritelmistä ovat muun mu-

assa synonyymimääritelmät, joissa käsiteen merkitystä kuvataan sen synonyymien kautta. 

Myös kontekstimääritelmät, joissa käsitteen sisältöön viitataan tietyssä tekstiyhteydessä, ovat 

ei-terminologisia määritelmiä (Kalliokuusi 1999, 44–45).  

Suonuuti (2012, 19–21) ja Kalliokuusi (1999, 45–47) nimeävät kaksi terminologisen määritel-

män tyyppiä: sisältömääritelmä ja joukkomääritelmä. Näistä sisältömääritelmä on yleisempi, ja 

se muodostetaan nimeämällä käsitteen lähin hierarkkinen yläkäsite sekä määriteltävän käsitteen 

erottavat käsitepiirteet (Suonuuti 2012, 19–20). Sisältömääritelmille on tyypillistä, että ne viit-

taavat aina määriteltävän käsitteen entuudestaan tuttuun yläkäsitteeseen. Koska ylä- ja alakä-

sitteellä on joukko yhteisiä käsitepiirteitä, niitä ei tarvitse luetella alakäsitteen määritelmässä 
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enää uudelleen, vaan pelkkä viittaus yläkäsitteeseen riittää (Kalliokuusi 1999, 48; Arntz ym. 

2014, 66). Esimerkeissä 1 ja 2 on esitetty kaksi sisältömääritelmää: 

(1) valopuu 

 puu, joka tarvitsee aurinkoisen kasvupaikan (Suonuuti 2012, 20) 

(2) varjopuu 

 puu, joka tarvitsee varjoisan kasvupaikan (Suonuuti 2012, 20) 

Esimerkeissä 1 ja 2 käsitteet valopuu ja varjopuu on määritelty yläkäsitteen puu avulla. Lisäksi 

molemmissa esimerkkimääritelmissä on nimetty erottava käsitepiirre, joka erottaa valopuun tai 

varjopuun kaikista muista erilaista puista. Esimerkissä 1 erottava piirre on tarvitsee aurinkoisen 

kasvupaikan, kun taas esimerkissä 2 erottava piirre on tarvitsee varjoisan kasvupaikan.  

Joukkomääritelmässä luetellaan kaikki käsitteen alaan kuuluvat tarkoitteet (Suonuuti 2012, 20). 

Joukkomääritelmiä voidaan käyttää vain tilanteessa, jossa käsitteen alaan kuuluvien tarkoittei-

den määrä on rajattu (Arntz ym. 2014, 67), kaikki lueteltavat käsitteet on määritelty toisaalla 

tai ne ovat itsestään selviä (Suonuuti 2012, 21). Esimerkissä 3 joukkomääritelmän avulla on 

määritelty käsite, joka muodostuu yksilökäsitteistä: 

 (3) pääkaupunkiseutu 

 Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen (Suonuuti 2012, 21) 

Määritelmien tekeminen ei aina ole helppoa, vaan määritelmien teossa täytyy välttää useita su-

denkuoppia (Arntz ym. 2014, 72). Suonuuti (2012, 24) nimeää tärkeimmiksi määritelmävir-

heiksi kehämääritelmän, negatiiviset määritelmät sekä epätäydelliset määritelmät. Kehämääri-

telmässä käsite määritellään käsitteen itsensä kautta, tai kaksi eri käsitettä viittaavat toisiinsa, 

jolloin määritelmä ei anna käsitteestä lainkaan uutta tietoa (mp.). Negatiivisessa määritelmässä 

käsitettä on puolestaan kuvattu sen mukaan, millainen se ei ole, kun lähtökohtaisesti käsitteitä 

pitäisi kuvata sen pohjalta, millainen käsite on (Suonuuti 2012, 26). Negatiivista määritelmää 

on kuitenkin hyväksyttävää käyttää silloin, kun tiettyjen piirteiden puuttuminen on käsitteen 

määrittelyn kannalta olennaista (Suonuuti 2012, 26; Arntz ym. 2014, 74). Epätäydellisiksi mää-

ritelmiksi Suonuuti (2012, 26) nimeää määritelmät, jotka ovat joko liian laajoja, tai liian sup-

peita. Liian laaja määritelmä ei rajaa käsitettä selvästi (Suonuuti 2012, 26–27) ja siitä puuttuu 

käsitteen erottavia käsitepiirteitä, jolloin määritelmä ei kuvaa pelkästään määriteltävää käsi-

tettä, vaan se sopisi kuvaamaan myös muita käsitteitä (Arntz ym. 2014, 73). Liian suppea mää-

ritelmä puolestaan sisältää sellaisia käsitepiirteitä, jotka rajaavat osan käsitteen alaan todelli-

suudessa kuuluvista tarkoitteista sen ulkopuolelle (Suonuuti 2012, 27; Arntz ym. 2014, 74).  
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4 Sanastojen käytettävyys 

Käytettävyyden tutkimus on saanut alkunsa ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen tutkimuksesta 

(Suojanen ym. 2012, 16). Vaikka käytettävyystutkimus on perinteisesti keskittynyt konkreetti-

sempien tuotteiden ja koneiden käytettävyyteen, käytettävyyden ajatusta voidaan soveltaa myös 

teksteihin, mikäli tekstit nähdään tuotteina, joita käytetään jotakin tarkoitusta varten (Suojanen 

ym. 2012, 27). 

Sekä Ovaska, Aula ja Majaranta (2005, 4), Heid (2011, 291) että Suojanen ym. (2012, 19) si-

teeraavat ISO 9241-11-standardia2, jonka mukaan käytettävyys tarkoittaa, että tietyt käyttäjät 

pystyvät käyttämään tuotetta tietyssä käyttökontekstissa siten, että tuotteen käyttäminen on tu-

loksellista, tehokasta ja miellyttävää. Koska tämän tutkielman tuloksena syntyvä sanasto laadi-

taan nimenomaan Rallimuseon oppaille näyttelyopastusten laatimisen tueksi, sillä on selkeästi 

nimetty käyttäjä ja käyttötarkoitus. Tämän vuoksi on mielekästä ja tarkoituksenmukaista poh-

tia, kuinka sanastosta saadaan mahdollisimman hyvin käyttäjiään ja käyttötarkoitustaan palve-

leva, toisin sanoen käytettävyydeltään hyvä.  

Tässä luvussa pohdin, kuinka käytettävyys yleisesti voidaan määritellä, sekä sitä, kuka on tuot-

teen käyttäjä. Tarkastelen myös heuristiikkoja käytettävyyden arvioinnin menetelmänä. Tämän 

jälkeen siirryn pohtimaan, millaiset ominaisuudet tekevät terminologisesta sanastosta käytettä-

vän. 

4.1 Käytettävyyden määritelmä  

Ennen kuin pääsen pohtimaan sanastojen käytettävyyttä luvusta 4.3 alkaen, on tarpeen määri-

tellä käytettävyys yleisellä tasolla. Useat määritelmät keskittyvät käytettävyyteen erilaisten lait-

teiden ja koneiden ominaisuutena. Sinkkosen, Kuoppalan, Parkkisen ja Vastamäen (2006, 17) 

määritelmän mukaisesti käytettävyys liittyy siihen, kuinka ihmisen ja koneen yhteistyötä pyri-

tään helpottamaan ja tehostamaan. Kuutti (2003, 13) kuvailee käytettävyyttä tuotteen ominai-

suudeksi, joka kertoo, kuinka sujuvasti käyttäjä käyttää tuotteen toimintoja tavoittelemansa 

päämäärän saavuttamiseksi. Myös Kuutti mainitsee käytettävyyden olevan ihmisen ja koneen 

vuorovaikutusta. Kuutti kuitenkin jatkaa mainitsemalla, että käytettävyys liittyy tietoteknisten 

tuotteiden lisäksi myös täysin arkipäiväisiin esineisiin, kuten oviin tai vesihanoihin. Esimerk-

                                                 
2 ISO-9241-11, 1998. International Standards Organisation (ISO) ISO 9241-11: 1998 Ergonomic 

requirements for office work with visual display terminals (VDTs)–Part 11: Guidance on usability. Geneva, 

Switzerland (Suojanen ym. 2012, 142). 
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kinä Kuutti mainitsee käytettävyydeltään heikon oven, josta käyttäjän on vaikeaa päätellä, kum-

malta laidalta ovea kannattaa työntää, jotta se aukeaa. (Kuutti 2003, 13–14.) Roution (2007) 

mukaan tuote on käytettävä silloin, kun tuote soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseensa, ja hän 

nimeää käytettävyyden synonyymeiksi toimivuuden, toiminnallisuuden sekä funktionaalisuu-

den.  

Ovaskan ym. (2005, 4) mukaan ISO 9241-11-standardin määritelmässä käytön onnistumiseen 

eli tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat käyttäjän omat ominaisuudet, tehtävän laatu, käy-

tetty laitteisto ja käyttöympäristö, joita kutsutaan yhteisellä nimellä käytön konteksti eli käyttö-

tilanne. Näin ollen käytettävyys on aina käyttäjä- ja tilannesidonnainen ilmiö, ja se voidaan 

määritellä kulloisenkin käyttäjän henkilökohtaiseksi kokemukseksi siitä, onko hän saavuttanut 

tuotteen käytölle asettamansa tavoitteet (mp). 

Jos käytettävyys nähdään käyttäjäkohtaisena ilmiönä, on tässä vaiheessa tarpeen pohtia, kuka 

sitten oikein on käyttäjä. Jakob Nielsenin (1993, 73) mukaan käyttäjäksi tulisi katsoa kaikki 

sellaiset henkilöt, joiden työhön tuote vaikuttaa, esimerkiksi asentajat ja huoltohenkilökunta. 

Myös Kuutti (2003, 118–119) tarkastelee käyttäjää laajemmin, ja jaottelee sovellusten käyttäjät 

primääri-, sekundääri- ja tertiäärikäyttäjiin. Primäärikäyttäjä on käyttäjä, joka on suoraan kos-

ketuksissa käytettävän sovelluksen kanssa. Sekundäärikäyttäjä puolestaan ei itse käytä sovel-

lusta, mutta saa siitä kuitenkin jonkinlaista hyötyä. Tertiäärikäyttäjiksi katsotaan sellaiset tahot, 

joihin sovelluksen toiminta tai toimimattomuus vaikuttaa, esimerkiksi yritykset, joiden saaman 

voiton suuruus riippuu tuotteen toiminnasta. (Mp.) Lisäksi Kuutti (mp.) nimeää neljänneksi 

käyttäjäryhmäksi sovelluksen mahdollistavat tahot, eli sen kehittäjät ja ylläpitäjät.  

Kuutin (2003) jaottelua voidaan soveltaa myös tämän tutkielman tuloksena syntyvään rallisa-

nastoon. Sanaston primäärikäyttäjiä ovat Rallimuseon oppaat, jotka ovat suoraan kosketuksissa 

sanaston kanssa käyttäessään sitä opastuksiin valmistautumisen tukimateriaalina. Sanasto hyö-

dyttää kuitenkin oppaiden lisäksi myös muita tahoja. Sanaston sekundäärikäyttäjiä ovat museo-

vieraat, jotka osallistuvat sanaston avulla valmistelluille opastetuille kierroksille. Rallimuseo 

instituutiona voidaan ajatella sanaston tertiäärikäyttäjäksi, sillä opastukset ja niiden taso vai-

kuttavat Rallimuseon maineeseen sekä mahdollisesti myös museon saamiin lipputuloihin.  

Nielsenin (1993, 25) tunnetuksi tekemässä mallissa käytettävyys nähdään osana laajempaa hy-

väksyttävyyden käsitettä. Hyväksyttävyydellä Nielsen (mp.) viittaa siihen, täyttääkö järjestelmä 

tarpeet ja vaatimukset, jotka sen käyttäjät ja esimerkiksi käyttäjien asiakkaat tai esimiehet sille 

asettavat. Käytettävyys liittyy Nielsenin (mp.) mukaan siihen, kuinka hyvin käyttäjät pystyvät 

tuotetta hyödyntämään. Käytettävyydestä voidaan erottaa useita osatekijöitä, joista tärkeimmät 
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ovat opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys sekä miellyttävyys (Nielsen 1993, 

26). Myös Kuutti (2003, 13) nimeää samat viisi ominaisuutta käytettävyyden osatekijöiksi.  

Opittavuudella tarkoitetaan sitä, että käyttäjän on helppo oppia käyttämään tuotetta sen käyttö-

tarkoituksen mukaiseen toimintaan (Nielsen 1993, 26). Nielsen nimeää opittavuuden käytettä-

vyyden mahdollisesti tärkeimmäksi osatekijäksi, koska käyttäjä ei useimmiten voi käyttää tuo-

tetta, ennen kuin hän on oppinut, kuinka se tapahtuu (mts. 27–28).  

Nielsenin mallissa tehokkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka tehokkaasti käyttäjä pystyy tuotetta 

hyödyntämään (Nielsen 1993, 26). Käytännössä tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi selvit-

tämällä, kuinka paljon aikaa käyttäjä tarvitsee tietyn tehtävän suorittamiseen (mts. 31). Muis-

tettavuudella Nielsen (mts. 26) puolestaan viittaa siihen, kuinka helposti käyttäjä pystyy palaa-

maan tuotteen käyttöön tauon jälkeen. Toisin sanoen muistettavuutta tarkastellessa halutaan 

tietää, kykeneekö käyttäjä muistamaan myös jonkin ajan kuluttua, kuinka tuotetta käytetään 

(mp.).  

Tuotteen käytettävyyteen vaikuttaa Nielsenin mukaan myös se, kuinka todennäköisesti käyttäjä 

tekee virheitä tuotteen käytössä, sekä se, kuinka helposti virheet ovat korjattavissa (Nielsen 

1993, 26). Vakavia, työn laatuun tai onnistumiseen vaikuttavia virheitä tulisi käytettävyydel-

tään hyvässä tuotteessa ilmetä mahdollisimman vähän (mts. 33). Miellyttävyydellä tarkoitetaan 

Nielsenin mallissa sitä, kokeeko käyttäjä tuotteen käyttämisen miellyttäväksi (mts. 26). Tuot-

teen käytön miellyttävyys ja tyydyttävyys ovat erityisen tärkeitä sellaisten tuotteiden osalta, 

joiden käyttö tapahtuu vapaaehtoisesti käyttäjän vapaa-ajalla, sillä tällöin käytön tavoite on ni-

menomaan viihtyminen tai positiivisten kokemusten saaminen (mts. 33). 

Nielsen (1993, 42) huomauttaa, että kaikkia käytettävyyden osatekijöitä ei aina voida toteuttaa 

parhaalla mahdollisella tavalla, vaan tuotteen suunnitteluprosessissa joudutaan tekemään 

kompromisseja. Tällöin esimerkiksi tuotteen tehokkuudesta joudutaan tinkimään, jotta tuottee-

seen voidaan lisätä keinoja välttää vakavia virheitä (mp.). 

Käytettävyyden osatekijöitä on tarkastellut myös Routio (2007). Routio (mt.) nimeää käytettä-

vyyden osatekijöiksi hyödyllisyyden, kapasiteetin, käytön tuottaman tyydytyksen sekä luotet-

tavuuden. Hyödyllisyys tarkoittaa Roution (mt.) mukaan sitä, että käyttäjä saa tuotteesta juuri 

sen käyttötarkoitusta vastaavan hyödyn. Kapasiteetilla tarkoitetaan tuotteen antaman hyödyn 

tai palvelun määrää, luotettavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että tuotteesta esiintyy vain vähän 

viallisia yksilöitä. Lisäksi tuotteen käytön tulisi olla helposti opittavissa, tuotteen käyttötaidon 

säilyä myös tauon jälkeen sekä käyttövirheiden määrän olla vähäinen. (Routio 2007). Kaikki 
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käytettävyyden osatekijät eivät kuitenkaan ole sovellettavissa kaikkiin tuotteisiin, sillä erilaisia 

tuotteita käytetään eri tavoin, ja niiden käytölle asetetaan erilaisia tavoitteita (Routio 2007). 

Edellä mainittujen käytettävyyden osa-alueiden lisäksi käytettävyyden osa-alueeksi voidaan 

katsoa myös käyttöliittymän intuitiivisuus (Kuutti 2003, 13). Intuitiivisuudella tarkoitetaan sitä, 

että jos tuote muistuttaa jotakin toista, käyttäjän aiemmin käyttämää laitetta, uuden laitteen käy-

tön omaksuminen on helpompaa. Tuotteen intuitiivisuus on käyttäjäkohtaista, sillä se riippuu 

käyttäjän aikaisemmista kokemuksista. (Mp.)   

4.2 Käytettävyyden arviointi 

Tuotteiden käytettävyyttä voidaan arvioida heuristisen arvioinnin avulla. Heuristisella arvioin-

nilla tarkoitetaan arviointia, jossa asiantuntijat tarkastelevat, noudattaako tuote kyseiselle tuot-

teelle laaditut käytettävyyden kriteerit (Suojanen ym. 2012, 98). Heuristiikat voivat olla käytet-

tävyysperiaatteita, sääntöjä tai ohjelistoja (Korvenranta 2005, 112). Kuutti (2003, 48) mainit-

see, että heuristiikat soveltuvat hyvin myös tuotteen käytettävyyden arvioimiseen jo varhaisessa 

vaiheessa tuotekehitysprosessissa. Tällöin mahdollisiin käytettävyysongelmiin voidaan puuttua 

ajoissa (mp.). Tässä tutkielmassa hyödynnän heuristista arviointia nimenomaan tuotteen, eli 

tässä tapauksessa sanaston kehitysprosessin aikana: luvussa 4.4 pohdin aiemmissa tutkimuk-

sissa käytettyjen heuristiikkojen avulla, millaisia ominaisuuksia sanastollani tulisi olla, jotta 

lopputulos olisi käyttäjilleen mahdollisimman käytettävä.  

Heuristiikkalistoista kenties tunnetuin on niin kutsuttu Nielsenin lista, jonka ovat kehittäneet 

Nielsen ja Molich (1990). Nielsenin ja Molichin alkuperäisestä listasta on useita versioita, joi-

den sisältö on kuitenkin pääpiirteissään sama (Kuutti 2003, 49). Taulukossa 1 on esitetty eräs 

Nielsenin listan yleisesti siteerattu, kymmenkohtainen versio (Nielsen 1994; 1995, heuristiik-

kojen suomennokset Korvenranta 2005), sekä selitykset kullekin heuristiikalle (Suojanen ym. 

2012, 100):  

Taulukko 1. Nielsenin lista  

Palvelun tilan näkyvyys Tilan, jossa palvelu tai järjestelmä on kullakin hetkellä, tulisi aina 

olla käyttäjälle selvä. 

Palvelun ja tosielämän vastaavuus Palvelun tulisi käyttää tavallisesta elämästä tuttuja termejä, 

käsitteitä ja sanontoja eikä palvelun omaa erikoistermistöä. 

Käyttäjän kontrolli ja vapaus Käyttäjät tekevät virheitä. Järjestelmän tulisikin tarjota selkeät 

poistumistiet kaikissa tilanteissa ja sallia kumoa- ja tee uudelleen 

-toimintoja. 

Yhteneväisyys ja standardit Järjestelmän tulisi käyttää johdonmukaisesti samoja sanoja, 

tilanteita ja toimintoja tarkoittamaan määrättyjä asioita. 
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Virheiden estäminen Virheilmoitusten sijasta tulisi keskittyä virheiden välttämiseen. 

Käyttäjiltä on esimerkiksi hyvä pyytää varmistus komennoille, 

joita ei pysty perumaan. 

Tunnistaminen mieluummin kuin 

muistaminen 

Asioiden (esim. toimintojen, objektien) pitäisi olla näkyviä. 

Järjestelmän ei tulisi vaatia muistamista siirryttäessä näytöstä 

toiseen, ja ohjeiden tulisi olla näkyvissä tai helposti saatavissa. 

Käytön joustavuus ja tehokkuus Järjestelmän tulisi ottaa huomioon sekä noviisi- että kokeneet 

käyttäjät, ja usein käytettyjä toimintoja tulisi voida räätälöidä. 

Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu Tarjotun informaation tulisi koskea vain kyseistä tehtävää ja olla 

myös esteettisesti minimalistista. 

Virhetilanteiden tunnistaminen, 

ilmoittaminen ja korjaaminen 

Virhetilanteessa järjestelmän tulisi antaa mahdollisimman selkeä 

virheilmoitus käyttäjän ymmärtämällä kielellä ja sen tulisi myös 

ohjata virheen korjaamiseen. 

Opastus ja ohjeistus Ideaalitilanteessa käyttäjä ei tarvitse ohjeistusta, mutta 

monimutkaisten järjestelmien käyttö harvoin onnistuu ilman sitä. 

Käyttäjän tulisikin saada tietoa, jota on helppo etsiä ja joka 

koskee käsillä olevia tehtäviä. 

Edellä esitetty heuristiikkalista on hyvä esimerkki siitä, millaisia ominaisuuksia käytettävyy-

deltään hyvällä tuotteella odotetaan olevan. Ne eivät kuitenkaan sovellu sellaisenaan kaiken-

laisten tuotteiden käytettävyyden arvioimiseen, vaan heuristiikkoja voidaan muokata sen mu-

kaan, mitä tuotetta arvioidaan (Kuutti 2003, 47). Termitietokantojen käytettävyyden arvioimi-

seen laadittuja heuristiikkoja tarkastellaan luvussa 4.4. 

4.3 Sanaston käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä 

Kuten aiemmin on todettu, käytettävyyden käsitettä voidaan soveltaa erilaisiin laitteisiin ja ko-

neisiin, myös arkisiin esineisiin ja tuotteisiin kuten oviin. Tässä tutkielmassa käytettävyyden 

käsitettä sovelletaan terminologiseen sanastoon, joka on tuotteena hyvin erilainen kuin konk-

reettiset laitteet.  

Tässä luvussa pohdin, millaiset tekijät vaikuttavat sanastojen käytettävyyteen, sekä sitä, millai-

sin kriteerein terminologisten sanastojen tai niitä läheisesti muistuttavien tuotteiden käytettä-

vyyttä on aiemmissa tutkimuksissa arvioitu. Koska terminologisten sanastojen käytettävyyteen 

keskittyvää tutkimusta on vielä vähän, pohdin sanastojen käytettävyyttä paitsi terminologisten 

sanastojen, myös yleiskielen sanakirjojen ja verkkosanakirjojen sekä verkossa käytettävien ter-

mipankkien kautta.  

Kun puhutaan tekstien käytettävyydestä, tekstit voidaan rinnastaa tuotteisiin (Suojanen ym. 

2012, 27). Suojanen ym. (mp.) perustelevat tekstien tarkastelua tuotteina muun muassa sillä, 

että esimerkiksi tekniset dokumentit, kuten käyttöohjeet, ovat käyttötekstejä, joita luetaan pää-

asiassa jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, eikä vaikkapa viihteenä. Käyttöohjeita ei myöskään 
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useinkaan lueta alusta loppuun, vaan on paljon yleisempää lukea niitä joko selaillen tai refe-

renssimateriaalina (Suojanen ym. 2014, 32).  

Vaikka edellä onkin argumentoitu käyttöohjeiden olevan käyttötekstejä, käytettävyyden käsi-

tettä voidaan soveltaa myös muihin tekstilajeihin. Käyttöohjeiden tapaan myös sanastot on 

helppo nähdä teksteinä, joita käytetään jotakin tarkoitusta varten. Myös sanastoja lukevalla hen-

kilöllä on usein selkeä tavoite: lukija voi esimerkiksi haluta saada selville, mihin käsitteeseen 

tietyllä nimityksellä viitataan, tai löytää jollekin nimitykselle vieraskielisen vastineen. Käyttö-

ohjeiden tapaan myöskään sanastoja ei välttämättä lueta systemaattisesti alusta loppuun, vaan 

selaillen tai pistokokeenomaisesti hakemiston avulla tai aakkosjärjestyksen perusteella.  

Heid (2011, 289) toteaa verkkosanakirjojen käytettävyyttä koskevassa tutkimuksessaan, että 

tiedon valinta ja tiedon esittäminen, jotka muodostavat sanakirjojen käytettävyyden perustan, 

ovat keskeisiä kaikenlaisissa leksikografisissa tuotteissa yleissanakirjoista erikoisalojen sana-

kirjoihin. Tämän vuoksi voidaan todeta, että vaikka terminologiset sanastot eroavatkin yleis-

kielen sanakirjoista monin tavoin, sisältävät molemmat kuitenkin samankaltaisia tietoja ja niitä 

käytetään samaan tapaan. Siksi myös yleiskielen sanakirjoja koskevia käytettävyystekijöitä on 

tässä tutkimuksessa mielekästä hyödyntää taustamateriaalina terminologisten sanastojen käy-

tettävyyden arvioimisessa. 

Lisäksi on huomioitava, että terminologisia sanastoja julkaistaan erilaisissa formaateissa. Heid 

(2011, 289) toteaa, että sekä paperisten että sähköisten sanakirjojen käytettävyyttä voidaan ar-

vioida. Nykänen (1999b, 145) kuitenkin huomauttaa, että painettuja ja elektronisia sanastoja 

koskevat erilaiset käytettävyyden kriteerit. Tämän tutkimuksen tuloksena syntyvä sanasto saa-

tetaan käyttäjiensä saataville pdf-muotoisena tiedostona, minkä vuoksi sanastojen käytettä-

vyyttä tarkastellaan nimenomaan tästä näkökulmasta. Tiedostomuodon valintaa on perusteltu 

luvussa 5.5. 

Kohdekäyttäjien huomioon ottaminen on terminologisessa sanastotyössä vakiintunut periaate. 

Kalliokuusen (1997, 18) mukaan sanaston kohderyhmän ja käyttötarkoituksen vaikutus näkyy 

erityisesti sanastoon valittavissa osa-alueissa ja käsitteissä, käsitteiden ryhmittelyssä sekä kä-

sitteiden kuvauksissa. Lisäksi sanaston käyttäjää ajatellaan määritelmien tietosisällössä ja sa-

namuodoissa (mp.). Vaikka sanaston käyttäjä onkin tavallista ottaa huomioon sanastotyön ai-

kana, terminologisten sanastojen käytettävyyttä on tutkittu verrattain vähän.  
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Nykänen (1999b, 145) näkee sanastojen käytettävyyden yhtenä sanaston kokonaislaatuun vai-

kuttavana tekijänä. Nykänen ei määrittele, millaisia asioita hän näkee vaikuttavan sanaston käy-

tettävyyteen, vaan tyytyy toteamaan, että käytettävyyden lisäksi sanaston laatuun vaikuttaa sen 

sisältö, eli se, mitä ja kuinka paljon tietoa sanasto sisältää, sekä esimerkiksi se, kuinka yksityis-

kohtaisesti tiedot on sanastossa esitetty (mp). Eron sisällön ja käytettävyyden välillä näkee 

myös Heid (2011, 288–289), jonka mukaan sanakirjojen kokoajalla on kaksi haastetta: ensin-

näkin, sanakirjassa esitettävät tiedot, toisin sanoen sen sisältö, täytyy valita siten, että se vastaa 

loppukäyttäjän tarpeita, ja toiseksi, tiedot on esitettävä ymmärrettävässä ja helppokäyttöisessä 

muodossa. Tämä lienee suurin haaste myös tämän tutkielman tuloksena syntyvän rallisanaston 

kokoamisessa.  

Kuten aiemmin todettiin, Heid (2011) näkee sanakirjojen laatijan kohtaavan kaksi haastetta: 

käyttäjälle on tarjottava oikeanlaista tietoa, ja tieto on esitettävä helposti käsiteltävässä muo-

dossa. Heidin mukaan (2011, 289) sanakirjojen laatimisessa tulisikin pyrkiä siihen, että sana-

kirjan käyttö olisi tuloksellista (effectiveness) ja tehokasta (efficiency). Tuloksellisuudella vii-

tataan siihen, että sanakirja sisältää sellaista tietoa, jota käyttäjä tarvitsee, ja että tietoa on käy-

tettävissä tarvittava määrä. Tehokkuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka paljon aikaa 

käyttäjä tarvitsee tiedon hyödyntämiseen. (Mp.) Koska sanakirjojen käyttäjillä on monenlaisia 

tarpeita, Heid (mp.) ehdottaakin, että sanakirjoja tehtäisiin vastaamaan aina johonkin tiettyyn 

käyttötarkoitukseen. Tällöin käyttäjälle voidaan tarjota juuri sellaista tietoa, jota hän tarvitsee 

(mts. 289–290).  

Sandro Nielsen (2008) on tutkinut yleiskielen sanakirjojen käyttöä käyttäjien tiedonhankintaan 

käyttämän panoksen näkökulmasta. Nielsenin tutkimuksessa keskiössä ovat niin kutsutut lek-

sikografiset tiedonhankinnan kustannukset (lexicographical information costs), joilla tarkoite-

taan sanakirjan käyttöön käytettyä aikaa, panostusta ja ajatustyötä (Nielsen 2008, 172–173). 

Nielsen (mts. 173–174) jakaa tiedonhankinnan kustannukset kahteen luokkaan: hakemiseen 

liittyviin (search-related information costs) sekä ymmärtämiseen liittyviin tiedonhankintakus-

tannuksiin (comprehesion-related information costs).  

Hakemiseen liittyvillä tiedonhankintakustannuksilla tarkoitetaan sitä vaivaa, jonka käyttäjä jou-

tuu näkemään löytääkseen sanakirjasta tarvitsemansa tiedon (Nielsen 2008, 173). Esimerkiksi 

standardisoitu, yhdenmukainen artikkelirakenne pienentää käyttäjältä vaadittavaa panostusta, 

sillä käyttäjä oppii, mistä kohtaa sanakirja-artikkelia hänen kaipaamansa tieto löytyy (mts. 177). 

Ymmärtämiseen liittyvillä tiedonhankintakustannuksilla puolestaan viitataan siihen, kuinka 
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helppo käyttäjien on tulkita ja prosessoida sanakirjasta löytämäänsä informaatiota. Tähän vai-

kuttavat muun muassa käyttäjien kielellinen kompetenssi ja tiedon esittämistapa. (Nielsen 

2008, 174.) Ymmärtämiseen liittyviä tiedonhankintakustannuksia arvioidaan sen mukaan, mikä 

on sanakirjan käyttötarkoitus, millaisia tarpeita sanakirjan käyttäjillä on sekä millaisessa tilan-

teessa sanakirjaa käytetään (mts. 180). Voidaan todeta, että sanakirja, jonka käyttäjältä vaadit-

tavat tiedonhankintakustannukset ovat matalat, on käyttäjälleen todennäköisesti myös käytet-

tävä, sillä sen käyttö on sujuvaa ja tehokasta.  

Artikkelissaan Nielsen (2008) tarjoaa myös joitakin keinoja siihen, kuinka sanakirjojen käyt-

töön liittyviä tiedonhankintakustannuksia voidaan laskea. Esimerkiksi tietyntyyppiselle tiedolle 

omistetut alueet (search zones) sanakirja-artikkelin sisällä helpottavat käyttäjän työtä, sillä eri-

tyyppiset informaatiot on erotettu toisistaan omiin irrallisiin kokonaisuuksiinsa, jolloin käyttä-

jän on helpompi löytää etsimänsä tieto. Artikkelin sisällä erilaista tietoa sisältäviä alueita voi-

daan erottaa toisistaan tyhjän tilan, symboleiden tai typografisten elementtien kuten lihavoinnin 

tai kursivoinnin avulla. (Nielsen 2008, 177–178.) 

4.4 Sanastojen käytettävyyden arviointikriteerejä 

Müller-Spitzer (2014) esittelee yleiskielen verkkosanakirjojen käyttäjätutkimuksen, jossa sel-

vitettiin, millainen näyttönäkymä miellytti testihenkilöitä eniten. Näin pyrittiin määrittelemään, 

millainen asettelu toimii sana-artikkelissa parhaiten (mts. 122). Kyseessä ei siis ollut varsinai-

nen käytettävyystutkimus, sillä tutkimuksessa ei otettu kantaa sanakirjan käytön tavoitteisiin 

tai niiden toteutumiseen. Müller-Spitzerin tutkimuksesta voidaan kuitenkin saada näkökulmia 

siihen, millaisia asioita sanakirjan käyttäjät arvostavat artikkelin asettelussa, ja millaiset omi-

naisuudet tekevät verkkosanakirjan käytöstä miellyttävää. Kuten luvussa 4.1. todettiin, miellyt-

tävyys on sekä Nielsenin (1993) että ISO 9241-11-standardin (1998, Suojanen ym. 2012 mu-

kaan) määritelmän mukaisesti osa käytettävyyttä, ja siksi tämän tutkimuksen kannalta olen-

naista.  

Tutkimuksessa koehenkilöille esitettiin neljä erilaista verkkosanakirjojen näkymää. Koehenki-

löiden tehtävänä oli kokeilla näkymien käyttöä, arvioida niiden toimivuutta, valita suosik-

kinäkymänsä sekä esittää valinnalleen sanallinen perustelu. (Müller-Spitzer 2014, 122). Tutki-

muksesta käy ilmi, että käyttäjät arvostavat verkkosanakirjanäkymiä, joissa kaikki tieto on ollut 

selkeästi esillä, eikä käyttäjältä ole vaadittu hiiren käyttöä tai sivun selaamista, vaan koko sa-

nakirja-artikkeli on näkyvissä yhdellä kertaa (mts. 126). Lisäksi käyttäjät arvostavat sitä, että 
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sanakirja-artikkeli etenee loogisesti, ja että yksittäisen termitietueen rakenne selvenee käyttä-

jälle nopeasti (Müller-Spitzer 2014, 126). Terminologisessa sanastossa, joka julkaistaan pdf-

muodossa, käyttäjä ei joudu siirtymään hiiren avulla linkkien kautta paikasta toiseen, mutta hän 

voi kuitenkin joutua rullaamaan sivuja alaspäin päästäkseen etsimänsä termitietueen kohdalle. 

Mikäli käyttäjä on tottunut pdf-tiedostojen käyttäjä, hän voi käyttää avukseen pdf-lukijan ha-

kutoimintoa. Hakutoiminnosta muistuttaminen voisikin parantaa sanaston käytettävyyttä. Sa-

naston selkeään ulkoasuun ja loogiseen rakenteeseen on kuitenkin mahdollista kiinnittää huo-

miota. Lisäksi terminologisessa sanastossa on mahdollista välttää sitä, että artikkelit jakautui-

sivat kahdelle sivulle, jolloin käyttäjä joutuisi vaihtamaan sivua kesken lukemisen.  

Myös verkkosanakirjan ulkoasulla on merkitystä käytettävyyden kannalta. Müller-Spitzerin 

(2014, 126) mukaan käyttäjille tärkeää on se, että teksti on aseteltu silmää miellyttävällä tavalla, 

eikä liian tiiviisti. Käyttäjät vaikuttaisivat arvostavan myös selkeää ja korutonta ulkoasua. Ter-

minologisessa sanastossa tämän kaltaisia seikkoja on suhteellisen helppoa ottaa huomioon käyt-

tämällä sanastossa selkeää fonttia ja sopivia rivinvälejä ja kappalevälejä.  

Verkkosanakirjojen käyttäjät vaikuttaisivat Müller-Spitzerin (2014, 126–127) tutkimuksen pe-

rusteella kiinnittävän huomiota myös heille tarjotun informaation määrään ja laatuun. Käyttäjät 

arvostavat sitä, ettei heille tärkeää tietoa hukuteta epäolennaisen tiedon sekaan, vaan että tietoa 

esitetään sopivassa määrin. Myös sitä, että käyttäjän on ollut mahdollista valita, mitä tietoja 

hänelle esitetään, on pidetty hyödyllisenä. (Mp.) Pdf-muotoisessa terminologisessa sanastossa 

esitettävien tietojen mukauttaminen ei ole mahdollista, mutta esitettävät tiedot voidaan pyrkiä 

valitsemaan siten, että joukossa olisi vain käyttäjille tarpeellista tietoa. Jotta tässä onnistuttai-

siin, tulisi sanaston kohdekäyttäjän olla tarkkaan määritelty.  

Myös käytön helppous ja nopeus tulevat esille käyttäjien vastauksissa Müller-Spitzerin (2014, 

126–127) tutkimuksessa. Käyttäjät kokevat tärkeäksi, että navigointi verkkosanakirjan eri tie-

tokategorioiden välillä on helppoa, artikkelin yhdestä osasta toiseen siirtyminen on helppoa ja 

tieto latautuu nopeasti. Lisäksi koehenkilöt ovat maininneet esimerkiksi sen, että sanakirjanäky-

mää voi käyttää tehokkaasti myös mobiililaitteella. (Mp.) Terminologisten sanastojen osalta 

navigoinnin helppouteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi hakemiston ja sivunumeroinnin avulla, 

mutta esimerkiksi tiedon latautumisen nopeuteen ja sanaston soveltuvuuteen mobiililaitteille ei 

pdf-tiedostomuodossa ole juurikaan mahdollista vaikuttaa ainakaan tässä tutkielmassa.  
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Müller-Spitzerin (2014, 127) tutkimuksen koehenkilöiden antamien perusteluiden valossa vai-

kuttaisi, että verkkosanakirjojen käyttäjiä miellyttää, jos heidän käyttämänsä näkymä muistut-

taa muita heidän aiemmin verkossa käyttämiään sanakirjoja tai muita ohjelmia. Myös termino-

loginen sanasto on mahdollista rakentaa siten, että se muistuttaa muita samankaltaisia sanastoja. 

Koska tuttuus on kuitenkin hyvin subjektiivista, käyttäjillä voi olla erilaisia kokemuksia sanas-

tojen käytöstä. Tämän tutkielman tuloksena syntyvän sanaston kohdekäyttäjillä ei todennäköi-

sesti ole kattavaa kokemusta terminologisten sanastojen käytöstä, minkä vuoksi tuttuuden saa-

vuttaminen voi olla haasteellista.  

Tämän tutkielman kannalta on mielenkiintoista tarkastella myös varsinaisia heuristiikkoja, joita 

on käytetty sanastoja muistuttavien tuotteiden käytettävyyden arvioimiseen. Marcos (2006) on 

luonut Nielsenin listan (ks. luku 4.2, taulukko 1) perusteella omat, verkossa käytettävien termi-

tietokantojen käytettävyyden arviointiin soveltuvat heuristiikkansa. Marcosin heuristiikat esi-

tetään taulukossa 2.  

Taulukko 2. Verkossa käytettävien termitietokantojen käytettävyyden arvioinnin heuristiikat 

(Marcos 2006) 

Navigation 
Information overload in the user's memory when 

querying a database should be minimized. It is always 

better to recognize than to remember. A well-designed 

navigation system aids information retrieval in these 

databases. 

Functionality 
The functions should be explicitly stated in the 

description of the database: languages treated, profiles 

of targeted users, thematic areas covered, etc. 

User control 
The users should feel that they control the tool and that 

they are free to navigate within it. It is very important 

that the interface and method of information retrieval 

be flexible depending on the user's familiarity with the 

database. 

Language and content 
The information conveyed in the form of text should 

be understandable to the targeted users of the 

application, typically linguists in a broad sense 

(translators, correctors, technical writers, etc.) or 

specialists in a specific thematic area. 

Online help 
The system should incorporate means for recognizing, 

diagnosing, and solving problems. 

System feedback 
The users should have be aware at all times whether 

the interface allows searches or is simply a display of 

results, so that they always know what actions are 

possible. 
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Accessibility 
The database should consider accessibility guidelines, 

both for users with disabilities as well as those with 

technological limitations. 

Consistency 
The pages within a website should respond to the same 

criteria in terms of graphic design (use of color, fonts, 

etc.), position of the elements in the pages, means of 

operation, etc. The web pages that conform to the 

W3C standards already meet this accessibility 

criterion, at least in part. 

Error prevention 
The system should be designed to avoid user errors 

and should employ necessary means to keep users 

from committing them 

Architectural clarity 
The user interface should follow clear and minimalist 

design principles that help users find information 

quickly. 

Taulukossa 2 esitetyt heuristiikat on luotu nimenomaan verkossa käytettävien termitietokanto-

jen käytettävyyden arvioimiseen (Marcos 2006), joten arvioitavan tuotteen käyttöliittymä on 

tämän tutkimuksen tuloksen syntyvään sanastoon nähden hyvin erilainen. Taulukon 2 heuris-

tiikoissa on kuitenkin paljon sellaista sisältöä, jota voidaan soveltaa myös pdf-muotoisten ter-

minologisten sanastojen arvioimiseen. 

Marcosin (2006) heuristiikkojen kohdassa navigointi (navigation) arvioidaan sitä, kuinka pal-

jon käyttäjän muistia käytön aikana rasitetaan, ja kuinka helppoa käyttäjän on navigoida tieto-

kantaohjelmassa ja löytää tarvitsemansa tieto. Kuten aiemmin on jo todettu, terminologisessa 

sanastossa voitaisiin vastaavaan tapaan arvioida esimerkiksi hakemistoa ja sivunumerointia, ja 

sitä, auttavatko nämä käyttäjää löytämään sanastosta juuri sen kohdan, jota hän kaipaa. Myös 

aiemmin mainittu pdf-lukijan hakutoiminto keventää käyttäjän muistiin kohdistuvaa taakkaa, 

kun hänen ei tarvitse muistaa, miltä sivulta sanaston hakemisto ilmoitti hänen etsimänsä termin 

löytyvän. 

Funktionaalisuus (functionality) mittaa sitä, onko käyttäjälle ilmoitettu asianmukaisesti tieto-

kannan toimintaperiaatteista, esimerkiksi sen sisältämistä kielistä, kohderyhmästä ja teemoista 

(Marcos 2006). Terminologisissa sanastoissa näihin kysymyksiin vastaa usein sanaston alkuun 

kirjoitettu esipuhe, jota voidaan helposti arvioida kyseisen heuristiikan näkökulmasta. 

Termipankkien käytettävyyden arvioinnissa tulisi Marcosin (2006) mukaan kiinnittää huomiota 

myös työkalun käytön joustavuuteen, eli siihen, kuinka hyvin työkalu mukautuu erilaisten käyt-

täjien tarpeisiin sekä siihen kuinka vapaasti käyttäjä pystyy navigoimaan työkalun sisällä. Tätä 
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piirrettä tarkastellaan taulukon heuristiikassa nimeltä käyttäjän kontrolli (user control). Jousta-

vuus ja mukautuvuus eivät sinällään sovellu pdf-muodossa julkaistavien terminologisten sanas-

tojen käytettävyyden arvioinnin kriteeriksi, sillä niiden formaatti on staattinen, eikä niiden yk-

silöllinen mukauttaminen ole realistisesti mahdollista.  

Marcosin (2006) heuristiikoissa arvioidaan myös termipankin sisältämän kielen soveltuvuutta 

käyttäjille: kieltä ja sisältöä (language and content) tarkastellessa pohditaan, onko termipan-

kissa käytetty käyttäjäryhmälle ymmärrettävää kieltä välittämään tekstimuotoista informaa-

tiota. Myös terminologisten sanastojen sisältämän kielen ymmärrettävyyden arvioiminen on 

luontevaa, ja arvioitavaksi voidaan nostaa esimerkiksi määritelmät ja sanaston käyttöohjeet.  

Opastus (online help) viittaa siihen, että käyttäjälle tarjotaan apuvälineitä käyttöön liittyvien 

ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Myös terminologiset sanastot sisältävät usein 

käyttöohjeet, joissa selvennetään esimerkiksi sanastossa käytettyjä lyhenteitä tai symboleja. 

Nämä auttavat käyttäjää erityisesti silloin, kun hän käyttää sanastoa ensimmäisen kerran.  

Käytettävyydeltään hyvän termitietokannan tulisi olla myös saavutettava (Marcos 2006). Täl-

löin sen suunnittelussa on otettu huomioon kaikenlaisten käyttäjien tarpeet. Saavutettavuuteen 

voidaan tarvittaessa kiinnittää huomiota myös terminologisissa sanastoissa, esimerkiksi tuotta-

malla sanastosta myös näkövammaisille käytettävissä oleva versio. Tämän tutkielman osalta 

vastaaviin toimenpiteisiin ei kuitenkaan ole tarvetta. 

Termipankkien käytettävyyteen vaikuttavat Marcosin (2006) mukaan myös yhdenmukaisuus 

(consistency) sekä rakenteen selkeys (architectural clarity). Yhdenmukaisuus viittaa siihen, 

että verkkopalvelun yksittäiset sivut vastaavat toisiaan asettelultaan ja ulkoasultaan (mt.). Täl-

löin tietyntyyppinen tieto löytyy aina samasta paikasta. Terminologisissa sanastoissa yhdenmu-

kaisuuden näkökulmasta voidaan arvioida esimerkiksi sitä, noudattelevatko termitietueet aina 

samanlaista rakennetta, tai käytetäänkö käsitekaavioissa johdonmukaisesti samoja merkintäta-

poja. Rakenteen selkeydellä Marcos (mt.) viittaa siihen, että termipankin käyttöliittymä on riit-

tävän yksinkertainen, jotta tarvittava tieto löytyy vaivatta. Terminologisissa sanastoissa selkey-

teen vaikuttavat muun muassa sivun asettelu riittävän ilmavasti sekä käytetyn fontin selkeys.  

Virheettömyydellä (error prevention) Marcos (2006) viittaa siihen, onko termipankin suunnit-

telussa pyritty ottamaan huomioon käyttäjän tekemät virheet ja ehkäisemään niitä. Pdf-muotoi-

sissa sanastoissa virheitä saatettaisiin joutua ehkäisemään esimerkiksi homonyymien tapauk-

sessa. Tällöin käytettävyydeltään hyvässä sanastossa olisi merkitty selvästi, että samalta näyt-
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täviä sanoja on useampi, jotta käyttäjä huomaa tarkistaa, mitä sanoista hän on etsimässä. Sa-

maan tapaan sanastossa on tarpeen ilmoittaa, mikäli samaan käsitteeseen voidaan viitata use-

ammalla eri termillä: jos synonyymeja ei ole merkitty käsitteen kohdalle sanastoon, käyttäjälle 

välittyvät tiedot ovat puutteellisia.  

Edellä esiteltyjä heuristiikkoja on hyödynnetty aiemminkin terminologisen sanaston käytettä-

vyyden arvioinnissa. Susitaival (2010) on tehnyt pro gradu -tutkimuksen, jossa tutkitaan termi-

nologisen sanaston käytettävyyttä sanaston laatijoiden ja käyttäjien haastatteluiden avulla. Su-

sitaival (mt.) muotoili kysymyksensä Marcosin (2006) heuristiikkojen (ks. taulukko 2) sekä 

Nielsenin (1993) nimeämien käytettävyyden osa-alueiden (ks. tämän tutkielman luku 4.1) poh-

jalta. Susitaipaleen haastattelukysymykset käsittelivät sanaston kohderyhmää ja käyttöä sekä 

sen ulkoista ja sisäistä käytettävyyttä (Susitaival 2010, liite 3).  Ulkoisella käytettävyydellä Su-

sitaival viittaa sanaston esipuheen, termitietueiden, hakemiston ja käsitekaavioiden vaikutuk-

seen sanaston käytettävyyteen. Sanaston sisäisen käytettävyyden osalta haastateltavia pyydet-

tiin arvioimaan sanaston opittavuutta, käytön nopeutta, loogisuutta, tehokkuutta, helppokäyt-

töisyyttä sekä muistettavuutta. (Mp.)  

Marcosin (2006) tutkimuksessa esiin nousee erityisesti verkkosanakirjojen ja termipankkien 

käytön tehokkuuteen ja miellyttävyyteen liittyviä piirteitä, kuten hakemisen helppous, johdon-

mukainen ja looginen rakenne sekä selkeä ulkoasu. Marcosin heuristiikoissa ei kuitenkaan ole 

otettu kantaa siihen, millaisia tai kuinka paljon termejä tietokanta sisältää. Näin ollen toinen 

Heidin (2011) nimeämistä sanakirjan tekijän haasteista, sisällön valinta, on jätetty kokonaan 

huomiotta. Tämä viittaisi siihen, ettei termipankkien sisältöä ole nähty käytettävyyteen vaikut-

tavana tekijänä. Samaan lopputulokseen on päätynyt myös Nykänen (1999b), joka tarkastelee 

sanastojen sisältöä ja käytettävyyttä erillisinä sanaston ominaisuuksina.  

Mikäli sanastojen käytettävyyttä kuitenkin tarkastellaan ISO 9241-11-standardin (1998, Suoja-

sen ym. 2012 mukaan) valossa tehokkuuden ja miellyttävyyden lisäksi myös tuloksellisuuden 

näkökulmasta, sanaston käyttöä ei voida pitää täysin tuloksellisena, mikäli sanasto ei sisällä 

jotakin termiä, jota käyttäjä tarvitsee suorittaessaan sellaista tehtävää, jossa käytettäväksi sa-

nasto on laadittu. Näin ollen myös sanaston sisältämien termien valintaan on syytä kiinnittää 

huomiota, mikäli halutaan tehdä kokonaisvaltaisesti käytettävä sanasto. 
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4.5 Terminologisten määritelmien käytettävyys 

Määritelmät ovat olennainen osa terminologista sanastoa, minkä vuoksi niiden arvioiminen sa-

naston käytön helppouden tai vaikeuden näkökulmasta on tärkeää. Myös tämän tutkielman tu-

loksena syntyvässä sanastossa määritelmät ovat tärkeässä roolissa, sillä sanaston yhtenä tarkoi-

tuksena on tarjota Rallimuseon oppaille tietoa rallin peruskäsitteistä, ja tätä tietoa välitetään 

pääosin juuri määritelmien kautta.  

Kalliokuusi (1997; 1999) on pohtinut terminologisten sanastojen vaikeakäyttöisyyttä. Termi-

nologisten periaatteiden mukaisesti käsiteanalyysin pohjalta rakennettujen sanastojen käyttäjät 

ovat kritisoineet niitä esimerkiksi siitä, että sanastoista puuttuu joitakin tärkeäksi koettuja osa-

alueita, tai että sanastosta puuttuu tiettyjä termejä tai käsitteitä. Lisäksi kritiikkiä on esitetty 

siitä, että käsitteet on ryhmitelty tavalla, joka vastaa sanaston kokoajien asennoitumista. (Kal-

liokuusi 1997, 19.)  

Ongelmana terminologisten sanastojen käytössä on nähty myös määritelmien epäitsenäisyys: 

vaikka käyttäjä haluaisi muodostaa itselleen kuvan vain yhden käsitteen sisällöstä, käyttäjä 

saattaa joutua lukemaan useita määritelmiä (Kalliokuusi 1999, 19.). Tällöin kyse on usein niin 

kutsutuista nollamääritelmistä, joista käyttäjä ei saa irti sen enempää informaatiota kuin pel-

kästä termistäkään. Tällainen määritelmä on nähtävissä esimerkissä 4:  

(4) lämpöhäviö  

lämpöenergian energiahäviö (Kalliokuusi 1997, 20) 

Vaikka Kalliokuusi (1997, 21) toteaakin, ettei terminologisten sanastojen ole tarkoitus tar-

jota ”pikavastauksia”, on helppo nähdä, miksi jotkut käyttäjät saattaisivat kokea esimerkin 4 

määritelmän turhauttavaksi. Jos sanaston käyttäjä haluaa saada tarkempaa tietoa käsitteen läm-

pöhäviö sisällöstä, mutta ei tunne termien lämpöenergia ja energiahäviö sisältöä, hän joutuu 

ensin lukemaan näiden käsitteiden määritelmät.   

Kalliokuusen (1999, 41) mukaan jotkut sanastojen käyttäjät kokevat terminologiset määritelmät 

vaikeaselkoisiksi, sillä niitä pidetään ”liian ’tieteellisinä’ ja liian systemaattisina.” Sanaston te-

kijät ja käyttäjät eivät aina tarkastele käsitteitä samasta näkökulmasta, minkä vuoksi käsitteiden 

määritelmät eivät välttämättä vastaa käyttäjän odotuksia (mts. 50). Kalliokuusi (mts. 52) ehdot-

taakin, että määritelmistä voitaisiin tehdä paremmin käyttäjien odotuksia vastaavia valitsemalla 

ja ilmoittamalla sanaston käyttäjälle, mistä näkökulmasta sanasto on tehty. Suonuuti (2012, 19) 
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toteaa, että eri kohderyhmille voi olla tarkoituksenmukaista valita määritelmiin eri käsitepiir-

teitä sen mukaan, kuinka hyvin käyttäjät tuntevat sanaston käsittelemän aihealueen entuudes-

taan. 

Määritelmiä voitaisiin myös täydentää tarkastelunäkökulman kannalta olennaisilla lisätiedoilla 

(Kalliokuusi 1999, 52–53). Lisäksi erilaisten huomautusten käyttö tekee yksittäisistä määritel-

mistä informatiivisempia sanaston käyttäjälle (mts. 54). Myös Suonuuti (2012, 23) toteaa, että 

huomautusten käyttö mahdollistaa eri käyttäjäryhmien paremman huomioimisen. Lisäksi mää-

ritelmän ymmärtämistä voidaan helpottaa erilaisten kuvien avulla. Kuvat eivät kuitenkaan saa 

korvata määritelmää, vaan niiden tehtävä on toimia täydentävänä elementtinä. (Mts. 30–31.) 

Tarvittaessa määritelmissä voitaisiin myös kirjoittaa auki määriteltävän käsitteen lähikäsittei-

den piirteitä, vaikka tällainen menettely ei terminologisten periaatteiden mukaisesti olisi tar-

peellista tai edes suotavaa. Lähikäsitteen piirteiden auki kirjoittaminen tekisi määritelmästä kui-

tenkin läpinäkyvämmän, mikä voisi osaltaan helpottaa sanaston käyttöä. (Kalliokuusi 1999, 

52.)  

4.6 Käytettävyydeltään hyvän sanaston ominaisuuksia 

Luvuissa 4.3, 4.4 ja 4.5 esitettyjen tutkimustulosten ja pohdintojen perusteella olen koostanut 

tarkistuslistan asioista, joita käytettävyydeltään hyvän terminologisen sanaston kokoamisessa 

olisi syytä ottaa huomioon. Tarkistuslista on esitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Tarkistuslista käytettävyydeltään hyvän sanaston laatijalle 

1. Sisältö  
1.1. Sisältääkö sanasto kaikki käyttäjälle olennaiset osa-alueet?  
1.2. Sisältääkö sanasto kaikki käyttötarkoituksen kannalta olennaiset termit?  
1.3.  Onko käyttäjän kannalta turha tieto jätetty pois sanastosta?  
2. Käsitteiden ryhmittely  
2.1. Vastaako käsitteiden ryhmittely käyttäjän odotuksia?  
2.2. Onko käsitteiden ryhmittely sanaston käyttötarkoituksen kannalta looginen?  
3. Kieli  
3.1. Onko sanastossa käytetty kieli käyttäjän kannalta helppolukuista ja ymmärrettävää?  
4. Esipuhe  
4.1. Sisältääkö sanasto esipuheen?   
4.2. Onko esipuheessa ilmaistu käyttäjälle, mihin tarkoitukseen sanasto on laadittu?   
4.3.  Onko esipuheessa ilmaistu, millaisesta näkökulmasta sanasto on laadittu?   
4.4.  Käykö esipuheesta ilmi, ketkä kuuluvat sanaston kohderyhmään?   
4.5.  Onko esipuheessa ilmoitettu, mitä kieliä sanastossa on käytetty?   
5. Käyttöohje  
5.1. Sisältääkö sanasto käyttöohjeen, josta käyttäjälle käy ilmi, kuinka sanastoa käytetään?   
5.2. Onko sanastossa käytetylle lyhenteille ja symboleille annettu selitykset?  



28 

 

5.3. Onko käyttöohjeessa annettu sanaston käyttöä tehostavia ja nopeuttavia käyttövinkkejä?  
6. Rakenne  
6.1. Noudatteleeko sanasto käyttäjälle ennestään tuttua rakennetta?  
6.2 Onko termitietueen rakenne käyttäjälle looginen?   
7. Määritelmät  
7.1. Onko määritelmien tietosisältö ja ilmoitettavat käsitepiirteet valittu siten, että ne vastaavat käyttä-

jän tarpeita? 

 

7.2. Onko määritelmien sanamuodot valittu siten, että ne ovat käyttäjälle selkeitä ja ymmärrettäviä?  
7.3. Onko sanastossa vältetty nollamääritelmiä?   
7.4. Onko määriteltävän käsitteen lähikäsitteitä kirjoitettu tarvittaessa auki?   
7.5. Onko sanastossa käytetty huomautuksia selventämään määritelmiä?   
7.6. Onko käsitteitä ja niiden määritelmiä tarvittaessa havainnollistettu kuvien tai kaavioiden avulla?  
8. Synonyymit  
8.1 Onko sanastossa annettu kootusti kaikki nimitykset, joilla yksittäiseen käsitteeseen yleisesti viita-

taan? 

 

9. Navigointi  
9.1 Sisältääkö sanasto hakemiston?   
9.2. Onko sanaston sivut numeroitu?  
10. Ulkoasu  
10.1. Onko sanaston ulkoasu riittävän yksinkertainen?  
10.2. Onko sanastossa käytetty fontti selkeä, sopivan kokoinen ja luettava?  
10.3. Onko sanaston sisältämä teksti aseteltu riittävän ilmavasti?   
10.4. Onko erityyppiset informaatiosisällöt esitetty sanastossa visuaalisesti toisistaan erillään tyhjän 

tilan, typografisten elementtien tai symboleiden avulla? 

 

10.5. Onko koko termitietue esitetty samalla sivulla?  
11. Virheet  
11.1. Onko sanastosta korjattu kaikki virheet, jotka voisivat johtaa käyttäjää harhaan?  
11.2. Onko sanasto laadittu siten, että se ennaltaehkäisee käyttäjän tekemiä käyttövirheitä?  
11.3. Onko mahdolliset homonyymit merkitty selkeästi?  
12. Yhdenmukaisuus  
12.1. Ovatko kaikki termitietueet rakenteeltaan samanlaisia?  
12.2. Löytyykö tietyntyyppinen tieto aina samasta kohdasta tietuetta?  
12.3. Onko käsitekaavioissa käytetty johdonmukaisia merkintätapoja?   
12.4. Onko sanaston ulkoasu yhdenmukainen alusta loppuun?  
13. Saavutettavuus  
13.1.  Onko sanasto kaikkien käyttäjäryhmien saatavilla?  
13.2.  Onko sanastosta tuotettu tarvittaessa myös erityisryhmille soveltuva versio?  

 

Taulukon 3 tarkistuslistassa on otettu huomioon niin sanaston käytön tuloksellisuuteen, tehok-

kuuteen kuin miellyttävyyteenkin liittyvät tekijät, jotta kyseiset piirteet omaava sanasto olisi 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti käyttäjänsä tarpeisiin vastaava. Tarkistuslistassa tarkastel-

laan sanastoon valittujen termien osuvuutta sanaston käyttötarkoitukseen ja käyttäjäkuntaan 

nähden, sanaston jäsentelyn ja rakenteen mielekkyyttä ja loogisuutta, yhdenmukaisuutta, käy-

tön onnistumisen kannalta tarpeellisia sanaston osia, käsitteiden määritelmiä, saavutettavuutta 

sekä sanaston ulkoasua. Tarkistuslista on tarkoitettu apuvälineeksi tilanteessa, jossa sanastosta 
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halutaan tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen ja tarkkaan määriteltyä tarkoitustaan hyvin 

palveleva. 

Tarkistuslista on laadittu siten, että sen ehdot täyttävä sanasto olisi käytettävä. Sen mukaisesti 

laadittu sanasto ei kuitenkaan automaattisesti ole terminologisesti laadukas, sillä tarkistuslis-

tassa ei oteta kantaa esimerkiksi käsiteanalyysiin tai erilaisiin määritelmävirheisiin. Termino-

logisten periaatteiden mukaisesti laadittu sanasto ei välttämättä ole kaikille kohdekäyttäjille 

käytettävyydeltään paras, mutta toisaalta terminologisten periaatteiden mukaan laaditusta sa-

nastosta ei myöskään pitäisi löytyä esimerkiksi käytettävyyttä heikentäviä kehäpäätelmiä. Jos 

tavoitteena on laatia käytettävyydeltään mahdollisimman hyvä sanasto, tulisi terminologisen 

sanastotyön periaatteiden noudattamista harkita aina sanasto- ja kohdekäyttäjäkohtaisesti. Tä-

män tutkielman rallisanastossa terminologisen tutkimuksen periaatteita on päätetty noudattaa, 

jotta sanaston laatimiselle saadaan selkeä lähtökohta käsitejärjestelmien laatimisesta. Tämä hel-

pottaa jäsentelemään työtä tilanteessa, jossa työn lähtökohtana ei voida käyttää valmiita rallisa-

nastoja, sillä niitä ei ole tarjolla.  
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5 Rallin erikoisala ja rallisanaston kokoamisprosessi 

Tässä luvussa kuvailen ralliautoilua erikoisalana sekä rallisanaston kokoamisprosessin kulkua. 

Tässä yhteydessä esittelen lyhyesti myös Rallimuseota sekä analysoin tämän tutkimuksen tu-

loksena syntyvän sanaston käyttäjiä, käyttötilannetta ja käyttötarkoitusta. Hyödynnän sanaston 

kohdekäyttäjien analyysissani paitsi lähdemateriaaleja, myös henkilökohtaisia havaintojani op-

paan ja asiakaspalvelijan työstä. Havaintoja olen tehnyt työskennellessäni Rallimuseossa tou-

kokuusta 2017 alkaen aina tämän tutkielman valmistumiseen saakka. 

5.1 Ralli erikoisalana 

Autourheilu on saanut alkunsa 1900-luvun alussa, pian autojen keksimisen ja kehittymisen va-

navedessä (Mäkinen 2017, 3). Rallin syntyjuuret ovat Euroopassa, ja erityisesti Monte Carlon 

kokoontumisajo oli lajin kehittymiselle tärkeä alusta (mts. 10). Ensimmäistä kertaa vuonna 

1910 ajetuissa Monte Carlon kokoontumisajoissa ajettiin Monte Carlossa sijaitsevaan maaliin 

useista lähtöpaikkoina toimineista eurooppalaisista kaupungeista (mts. 10, 15). Ensimmäisenä 

virallisena rallikilpailuna pidetään kuitenkin Pariisi-Rouen ajoa, joka järjestettiin jo vuonna 

1894 (mts. 10). Rallin Euroopan mestaruudesta on kilpailtu vuodesta 1953 alkaen, ja Suomen 

mestaruussarja sai alkunsa vain kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1959 (mts. 24). Maailman-

mestaruustasolla rallia on ajettu vasta vuodesta 1973 (mts. 34).  

Kansainvälisesti rallia urheiluna hallinnoi, valvoo ja kehittää vuonna 1904 perustettu Federa-

tion Internationale de l’Automobile (myöhemmin FIA), jonka tehtävä kansainvälisenä autoliit-

tona on edistää turvallista autoilua ja autourheilua (FIA s.d.) Kansallisella tasolla rallin aukto-

riteettina ja sääntöjen laatijana toimivat FIA:n jäsenliitot: Suomessa FIA:n oikeuksienhaltijana 

toimii autourheilun lajiliitto AKK-Motorsport ry (AKK 2018), Saksassa puolestaan moottoriur-

heilun lajiliitto Deutscher Motor Sport Bund e.V. (DMBS s.d.). Edellä mainittujen lajiliittojen 

alaisuudessa toimii lukuisia erikokoisia ralliseuroja ja -kerhoja.  

Rallin kieli voidaan katsoa yhdeksi osaksi urheilun erikoiskieltä. Urheilukieleksi voidaan kat-

soa erikoiskieli, jota esimerkiksi urheilijat, urheilun katsojat tai urheilutoimittajat käyttävät ur-

heillessa sekä urheilusta puhuttaessa tai kirjoitettaessa (Born 2009, 15). Urheilun kieltä on tut-

kinut esimerkiksi Sorvali (2004), joka on vertaillut suomalaista ja saksalaista urheilu-uutisoin-

tia. Sorvalin (mts. 87, 89–90) mukaan urheilun kielestä ei ole löydettävissä erityisiä, juuri sille 

tyypillisiä rakenteellisia piirteitä, vaan se eroaa esimerkiksi yleisestä uutisten kielestä lähinnä 

käytetyn sanaston osalta.  
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Urheilusta kirjoitettaessa on tyypillistä kuvata ennätyksiä, voittoja ja muut päihittäneitä henki-

löitä, mikä näkyy kielessä liioitteluna, tunteellisuutena, kansallisuuden korostamisena sekä kli-

seiden käyttönä (Sorvali 2004, 87). Urheilun kieleen liitetäänkin usein värikkyys ja etenkin 

runsas kielikuvien käyttö. Urheiluselostuksia, erityisesti jääkiekkoselostuksia ja niissä käytet-

tyjä metaforia, on tutkittu useammissakin pro gradu -tutkielmissa (esim. Kivimäki 2015, Nord-

lund 2016).  

Rallin kielestä puhuttaessa useille suomalaisille tulee nopeasti mieleen niin kutsuttu rallieng-

lanti. Nimestään huolimatta rallienglanti ei ole pelkästään rallikuskien puhetapa, vaan sillä vii-

tataan myös erityisen suomalaiseen tapaan ääntää englantia (Kivistö 2016, 1). Kivistö (2016) 

on tutkinut kyseistä ääntämismuotoa pro gradu -tutkielmassaan, ja toteaa että suomalaiset ään-

tävät englantia osittain kielen normien vastaisesti, ja että jossakin määrin normipoikkeamia voi-

daan selittää suomen kielen ääntämisen vaikutuksella. Koska rallienglanniksi kutsuttua ääntä-

mistapaa ei esiinny yksinomaan autourheilun parissa toimivilla henkilöillä, sitä ei voida katsoa 

osaksi rallin erikoiskieltä, eikä sitä sen vuoksi ole tarkoituksenmukaista tarkastella osana tätä 

tutkielmaa. Voidaan kuitenkin todeta, että kyseinen ääntämistapa on epäilemättä saanut näky-

vyyttä mediassa ja tullut tunnetuksi omana käsitteenään kansainvälisissä sarjoissa menestynei-

den rallikuskien ja muiden suomalaisten autourheilijoiden vaikutuksesta. 

Medianäkyvyyttä saavat ja keskustelua herättävät myös erikoissanat ja lyhenteet, joita kartan-

lukijat käyttävät kertoessaan edessä olevan reitin ominaisuuksista kuljettajalle rallin aikana 

(esim. Järveläinen 2015). Kartanlukijan muistiinpanoja, eli niin kutsuttuja rallinuotteja tehdään 

pääsääntöisesti kahdella eri tavalla, kuvaillen reitillä olevien mutkien jyrkkyyttä joko sanalli-

sesti tai numeroiden avulla (Kosunen racing s.d.). Esimerkiksi sanallista merkintätapaa hyö-

dyntäen kartanlukija voi merkitä sadan metrin päässä olevaa, nopeasti ajettavaa vasemmalle 

kaartavaa mutkaa lyhenteellä VN 100, ääneen luettuna vasen nopee sata (mt.). Numeroita hyö-

dyntävässä mallissa annetaan numeroarvo esimerkiksi asteikolla 1–7 sille, kuinka nopeasti mut-

kasta kannattaa ajaa (Vauhtimurot s.d.). Kartanlukijoiden käyttämät lyhenteet ja merkintätavat 

vaihtelevat kuitenkin kuljettajan ja kartanlukijan mieltymyksien mukaan (Laakso 2017). Ral-

linuotteja ja kartanlukijoiden käyttämiä lyhenteitä ei tämän tutkimuksen yhteydessä tutkita tar-

kemmin, sillä tutkimus keskittyy rallin peruskäsitteisiin, kun taas nuotitus vaatii syvällisempää 

erikoistumista.  

Kansainvälisellä tasolla rallin kielenä on yleensä englanti, ja esimerkiksi rallin maailmanmes-

taruussarjan säännöissä englanti onkin nimetty sarjan viralliseksi kieleksi (FIA 2018, 10). Ku-
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ten muillakin aloilla, myös urheilussa ja rallissa englannin käyttö kansainvälisen urheiluyhtei-

sön yhteisenä kielenä vaikuttaa voimakkaasti myös näiden erikoisalojen sanastoon (vrt. Born 

2009).  

Ralliautoilun erikoisalalla käytettävää kieltä on tutkittu toistaiseksi vähän. Alasta on koottu joi-

takin sanastoja lähinnä rallin katsojille lähinnä helpottamaan lajin seuraamista, kuten rallin 

maailmanmestaruusluokan WRC:n verkkosivuille koottu englanninkielinen sanasto (WRC 

s.d.). Myös suomeksi vastaavan kaltaisia sanastoja löytyy joitakin, esimerkiksi ralliautoilussa 

tarvittavia tuotteita tarjoavien yritysten tuottamana (esim. Rengastien Autotarvike oy s.d.), 

mutta ne ovat yleensä melko suppeita tai keskittyvät ennemminkin edellä mainittuun kartanlu-

kijoiden käyttämään erikoissanastoon (esim. Kosunen racing s.d.). Vaikka tämän tutkielman 

tuloksena syntyvä sanasto suunnataankin nimenomaan Rallimuseon oppaille, voisi suomenkie-

liselle, kattavasti rallin tärkeimmät termit sisältävälle sanastolle olla tarvetta laajemminkin.  

5.2 Rallisanaston kokoamisprosessin kulku 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on koota ralliaiheinen sanasto, joka auttaa Rallimuseon oppaita 

valmistautumaan museossa pidettäviin opastuksiin, ja on tässä käyttöyhteydessä mahdollisim-

man käytettävä. Kuten luvussa 4.3 todettiin, sanaston kokoamisessa on kaksi haastetta: saada 

sanaston sisältö vastaamaan käyttäjien tarpeita, sekä esittää tiedot sellaisessa muodossa, että ne 

ovat mahdollisimman vaivattomasti käyttäjien hyödynnettävissä. Tässä luvussa käyn läpi sitä, 

millaisista vaiheista sanastotyöprosessi koostuu, ja kuinka se toteutuu juuri tämän tutkimuksen 

tuloksena syntyneessä rallisanastossa. Vaikka sanaston kokoamisprosessi on tässä esitetty line-

aarisesti, voivat sanastotyön eri vaiheet Nykäsen (1999a, 67) mukaan olla todellisuudessa osit-

tain samanaikaisia, ja myöhemmissä vaiheissa joudutaan usein palaamaan tarkistamaan aiem-

missa työvaiheissa tehtyjä ratkaisuja. 

5.2.1 Suunnittelu ja sanaston valmistelu 

Sanastotyö voi olla deskriptiivistä tai normatiivista (Arntz ym. 2014, 218). Deskriptiivisen sa-

nastotyön tarkoituksena on selvittää ja kuvata, kuinka kieltä todellisuudessa käytetään, kun taas 

normatiivisen sanastotyön tarkoituksena on vaikuttaa kielen käyttöön erilaisten suositusten 

avulla (mp.).  Jos sanastotyön tavoitteena on luoda sanastostandardeja, joiden perusteella tiet-

tyyn käsitteeseen viitattaisiin aina samalla termillä, puhutaan terminologisesta standardoimi-

sesta (Ilomäki 1999, 122). Tämän tutkielman tuloksena syntyvä sanasto edustaa pääasiallisesti 

deskriptiivistä lähestymistapaa, sillä sen tarkoituksena on kuvata oppaille rallin erikoisalalla 
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käytettävää kieltä. Koska sanastolla kuitenkin on niin selkeästi määritelty käyttökonteksti ja 

käyttötarkoitus, siinä on mahdollista antaa jonkinasteisia suosituksia esimerkiksi sen suhteen, 

mikä mahdollisista useista synonyymeista tai vastineista soveltuu parhaiten juuri Rallimuseon 

kontekstissa käytettäväksi.  

Usein sanastoja kootaan useamman henkilön työryhmissä, esimerkiksi Suonuutin (2012, 34) 

mukaan ihanteellinen koko työryhmälle olisi 5–8 jäsentä. Tämän tutkielman osalta ihanteeseen 

ei päästä, sillä sanastoa on kokoamassa vain yksi henkilö. Koska sanaston kokoamiselle ei ole 

tässä tutkielmassa rajattomasti aikaa, myös sanastotyön laajuus on hyvin tarkkaan rajattu. 

Koska käytettävyys on käyttäjä- ja käyttötilannekohtaista (Ovaska ym. 2005, 4), käytettävyy-

deltään hyvän tuotteen suunnitteluprosessissa on tarpeen määritellä, millaiset henkilöt tuotetta 

käyttävät, sekä se, millaisissa olosuhteissa ja mihin tarkoitukseen tuotetta hyödynnetään. Tä-

män vuoksi aloitan rallisanaston kokoamisen analysoimalla sanaston käyttöympäristöä, sen 

käyttäjiä sekä sanaston käytölle asetettavia tavoitteita. Näitä pohdintoja on esitetty luvuissa 5.4 

ja 5.5. Käyttäjäanalyysin pohjalta saan hyvän käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia ja ta-

voitteita sanaston käyttäjillä on, jolloin voin tehdä ratkaisuni sanastotyöprosessin aikana siten, 

että ne hyödyttävät juuri tämän sanaston käyttäjäkuntaa. 

5.2.2 Termi-inventaario ja käsiteanalyysi 

Kun minulla on selkeä kuva siitä, millaiset henkilöt sanastoa tulevat käyttämään ja mihin tar-

koitukseen, aloitan sanaston kokoamisen. Varsinainen sanaston laadinta aloitetaan yleisesti ke-

räämällä tekstimateriaalia valitulta erikoisalalta (Nykänen 1999a, 65). Valittujen tekstien tulisi 

olla äidinkielisten, alan asiantuntijakirjoittajien tekemiä ja ajankohtaisia (Suonuuti 2012, 35; 

Arntz ym. 2014, 212–213). Tässä tutkielmassa termien lähteenä toimivat Rallimuseon käyttöön 

laadittu 126-sivuinen teksti rallin historiasta, kyseisen tekstin pohjalta muokatut Rallimuseon 

näyttelystä löytyvät seinätaulut sekä Rallimuseon tuottama, rallin historiasta kirjoitettu EK1-

kirja (Mäkinen 2017). Kyseiset tekstit ovat melko tuoreita ja suomalaisten kirjoittajien tuotta-

mia. Ne soveltuvat tässä tutkielmassa käytettäväksi erityisen hyvin myös siksi, että ne ovat pe-

räisin samasta kontekstista kuin missä koottavaa sanastoakin tullaan käyttämään, toisin sanoen 

Rallimuseosta. Näin ollen niistä löytyvät termit ovat suurella todennäköisyydellä juuri tähän 

kontekstiin sopivia.   

Kun valitun erikoisalan tekstejä on koottu riittävän kattavasti, teksteistä kerätään erikoisalan 

kieleen kuuluvia käsitteitä ja niihin viittaavia termejä (Arntz ym. 2014, 213–214). Tässä tut-

kielmassa termit poimitaan Word- ja pdf-muotoisista teksteistä käsin. Tätä vaihetta kutsutaan 
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myös termi-inventaarioksi, ja siihen voidaan sisällyttää myös sellaisia ilmauksia, joista ei olla 

täysin varmoja, onko niitä syytä sisällyttää sanastoon lainkaan (Nykänen 1999a, 65). Kerätyistä 

termeistä otetaan ylös myös niihin liittyviä kieliopillisia piirteitä, kuten sanan suku, termeistä 

käytetyt lyhenteet, mahdolliset normista poikkeavat monikkomuodot sekä eri oikeinkirjoitus-

muodot (Arntz ym. 2014, 214).  

Laajasta mahdollisten termien joukosta rajaan lyhemmän termilistaluonnoksen, joka sisältää 

sanaston käyttötarkoituksen kannalta olennaisimpiin rallin osa-alueisiin liittyviä termejä. Kun 

termit on jaettu pienempiin temaattisiin kokonaisuuksiin, yksittäisten osa-alueiden hallinta on 

helpompaa (Suonuuti 2012, 34; Arntz ym. 2014, 212). Sanastoon sisällytettävien termien ra-

jausta on käsitelty tarkemmin luvussa 5.6. Termien lopullinen määrä tarkentuu käsiteanalyysin 

ja määritelmien kirjoittamisen aikana, kun joukkoon lisätään tarkemman analyysin aikana tar-

peelliseksi todettuja termejä ja joitakin sanaston kannalta epäolennaiseksi osoittautuneita käsit-

teitä rajataan sen ulkopuolelle.  

Teen koko käsiteanalyysin ajan tiedonhakua käsitteiden sisällöstä ja niiden piirteistä sekä ter-

mien käytöstä. Käytän tiedonhaun aineistona paitsi termien lähteenä käyttämiäni Rallimuseon 

tuottamia tekstejä, myös internetissä vapaasti saatavilla olevaa materiaalia. Suosin tiedonläh-

teinä alan asiantuntijoiden kuten lajiliittojen ja autourheiluseurojen tuottamia tekstejä, esimer-

kiksi eri autourheilulajien ja niiden kilpailusarjojen sääntöjä. Luotettaviksi ja asiantunteviksi 

lähteiksi katson myös esimerkiksi rallisarjojen kotisivut, erityisesti urheiluun keskittyvien jul-

kaisujen tai tunnettujen sanomalehtien ralliin ja muuhun moottoriurheiluun liittyvät uutiset sekä 

ralli- tai moottoriurheilijoiden omat kotisivut tai blogit. Tämän kaltaisissa lähteissä julkaisut 

tekstit ovat pääsääntöisesti alan harrastajien tai muutoin alaan perehtyneiden henkilöiden kir-

joittamia, minkä vuoksi niiden voidaan olettaa kuvastavan alan termien yleistynyttä käyttöä.  

Kun olen alustavasti perehtynyt sanastoon valikoitujen käsitteiden sisältöihin, hahmottelen 

niille määritelmäluonnoksia. Koska valmiita sanastoja tai määritelmiä ralliautoilun termeistä ei 

suomeksi juurikaan ole, täytyy rallisanastoon tulevat määritelmät todennäköisesti laatia alusta 

asti itse. Määritelmiä kirjoittaessani otan huomioon luvussa 3.3 esitellyt terminologisen määri-

telmän piirteet sekä luvussa 4.6 esittelemäni tarkistuslistan kohdan 7, Määritelmät. Pyrin kir-

joittamaan määritelmät siten, että ne olisivat paitsi terminologisten periaatteisten mukaisia, 

myös sanaston käyttötarkoitusta ja kohdekäyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevia. Määritel-

mäluonnosten laatimisen yhteydessä muodostan käsitteistä myös alustavia käsitejärjestelmiä. 

Käsitejärjestelmien laatimisen avulla voidaan ratkaista esimerkiksi se, ovatko tietyt käsitteet 
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toistensa vieruskäsitteitä vai synonyymejä (Arntz ym. 2014, 75). Käsitejärjestelmien muodos-

tamisessa yhteistyö alan asiantuntijoiden kanssa olisi suotavaa (mts. 216), vaikkakaan se ei 

tässä tutkielmassa ole mahdollista. Lopullisten määritelmien kirjoittamisen yhteydessä muok-

kaan alustavia käsitejärjestelmiä vastaamaan todellisuutta, mikäli ne ovat tarkemman analyysin 

perusteella osoittautuneet virheellisiksi. 

5.2.3. Saksankieliset vastineet 

Kun suomenkieliset termit on määritelty, etsin niille saksankieliset vastineet. Vastineiden ni-

meäminen lähdekielen termeille edellyttää, että niiden edustamat lähde- ja kohdekieliset käsit-

teet vastaavat toisiaan. Tällaista vastaavuutta kutsutaan myös ekvivalenssiksi. (Arntz ym. 2014, 

141.) Käsitteiden välinen ekvivalenssi aiheuttaa toisilla erikoisaloilla enemmän ongelmia kuin 

toisilla: esimerkiksi kunkin maan historiaan, kulttuuriin ja tapoihin kiinteästi liittyvän oikeus-

tieteen käsitteet vastaavat toisiaan eri kielissä hyvin harvoin (mts. 142). Toisaalta taas sellaisilla 

kansainvälisillä erikoisaloilla, joilla kehitys- ja tutkimustyötä tehdään yli valtion- ja kielirajo-

jen, käsitteet ja käsitejärjestelmät vastaavat toisiaan eri kielissä paljon todennäköisemmin (Kal-

liokuusi & Seppälä 1999, 79). Eri kielisten käsitteiden vastaavuutta selvitetään vertailemalla 

kunkin kielen käsitteistä muodostettuja käsitejärjestelmiä sekä käsitteiden määritelmiä (Arntz 

ym. 2014, 151–152). Rallin osalta käsitteiden välisen ekvivalenssin voidaan olettaa olevan koh-

tuullisen hyvä, sillä ralli lajina on hyvin kansainvälinen. Siitä huolimatta tässä tutkimuksessa 

vertaillaan suomen ja saksankielisten käsitejärjestelmien yhdenmukaisuutta vastineita analysoi-

taessa, jotta mahdolliset erot tulevat ilmi. 

Monikielisessä sanastotyössä termien lähteenä toimivia tekstejä tulisi olla kaikilla sanaston kie-

lillä, ja erikielisten tekstien täytyy olla keskenään vertailukelpoisia. Käytännössä tekstien täy-

tyisi siis olla peräisin samankaltaisista lähteistä. (Arntz ym. 2014, 213.) Tämän vuoksi hyödyn-

nän tässä tutkielmassa saksankielisten vastineiden etsimisessä samankaltaisia lähteitä kuin suo-

menkielisten käsitteiden analyysissä. Suomenkielisten käsitteiden tapaan myöskään saksankie-

lisille käsitteille ei juurikaan ole saatavilla valmiita määritelmiä, minkä vuoksi vastineiden ekvi-

valenssin arvioimisessa on tässä tutkielmassa hyödynnettävä määritelmien sijaan käsitepiirtei-

den vertailua. 

Vastineiden esittämisessä sanastotyön tekijän täytyy myös päättää, kuinka sanastossa menetel-

lään kielten alueellisten varianttien suhteen, sillä termien käytössä voi olla merkittäviäkin eroja 

eri maissa (Kalliokuusi & Seppälä 1999, 85–86). Esimerkiksi Sanastokeskus TSK:n sanastoissa 
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varianttierot pyritään ottamaan huomioon suomen- ja ruotsinruotsin sekä britannian- ja ameri-

kanenglannin välillä, mutta muissa kielissä tarvetta varianttien erojen selventämiselle ei ole 

nähty tarpeelliseksi (Kalliokuusi & Seppälä 1999, 86). Tässä tutkimuksessa käytän vastineiden 

etsimiseen saksalaisia lähteitä, minkä vuoksi lopulliseen sanastoon päätyneet termit noudatte-

levat nimenomaan saksalaisen autourheilun parissa käytettävää kieltä. Näin toimiessa on mah-

dollista, että esimerkiksi Itävallassa tai Sveitsissä joitakin termejä käytetään eri tavalla kuin 

sanastossa on ilmoitettu. Tämän sanaston käyttäjien kannalta mahdollisten varianttierojen huo-

mioon ottaminen voisi kuitenkin tuottaa ylimääräisiä hankaluuksia sopivan vastineen valintaan. 

Käyttäjien ja sanaston käyttötarkoituksen näkökulmasta on selkeämpää ja johdonmukaisempaa 

käyttää vain yhtä varianttia, jossa käytetyt termit ovat suurella todennäköisyydellä myös mui-

den varianttien puhujille ymmärrettäviä.  

Termeille voidaan löytää kolmenlaisia vastineita: termivastineita, lähivastineita tai 

käännösvastineita (Kalliokuusi & Seppälä 1999, 78–79). Ihanteellisimmassa tapauksessa lähde- 

ja kohdekielen käsitteet vastaavat toisiaan täydellisesti, ja kohdekielessä on olemassa 

vakiintunut termi, jolla kyseiseen käsitteeseen viitataan. Tällaisia vastineita kutsutaan 

termivastineiksi (mts. 78). On myös mahdollista, että vaikka lähdekielen käsitteelle olisi 

lähdekielessä vain yksi termi, kohdekielessä vastaavaan käsitteeseen voidaan viitata usealla 

termillä, ja päinvastoin (Arntz ym. 2014, 146). Jos lähde- ja kohdekielen käsitteet vastaavat 

toisiaan vain osittain, kyseessä on lähivastine. On tapauskohtaista, milloin käsitteillä on 

riittävästi yhteisiä käsitepiirteitä, jotta ne voidaan katsoa toistensa lähivastineiksi. (Kalliokuusi 

& Seppälä 1999, 79.)  

Tässä tutkielmassa vastineiden etsimisessä pääasiallinen tavoite on löytää vastine, jonka sisältö 

olisi mahdollisimman lähellä suomalaista pariaan. Lisäksi vastineen tulee soveltua käytettä-

väksi sanaston käyttötarkoituksen mukaisessa kontekstissa, eli Rallimuseon opastuksella tai 

muussa Rallimuseoon liittyvässä yhteydessä, esimerkiksi sen verkkosivuilla. Mikäli suomen-

kielistä termiä täydellisesti vastaavaa termiä ei löydy, vastineeksi valitaan lähivastine, joka so-

veltuu parhaiten sanaston käyttötarkoitukseen.  

Jos sanastossa on käytetty vastineita, jotka eivät täysin vastaa lähdekielen käsitettä, tämä tulee 

ilmoittaa sanaston käyttäjälle väärinkäsitysten välttämiseksi (Arntz ym. 2014, 149). Termien 

vastaavuuserojen ilmoittamiseen on useita mahdollisia tapoja ja käytäntöjä, ja sanaston laatijan 

on kussakin sanastossa mietittävä, miten yksityiskohtaisesti termien vastaavuuserot sanastossa 

ilmoitetaan, ja millainen merkintätapa on sanaston käyttökelpoisuuden kannalta toimivin ja tar-

koituksenmukaisin (Kalliokuusi & Seppälä 1999, 81).  



37 

 

Yleisenä nyrkkisääntönä vastineiden merkitsemisessä voidaan pitää sitä, että lähdekielen termiä 

parhaiten vastaava vastine ilmoitetaan sanastossa ensimmäisenä (Kalliokuusi ja Seppälä, 81). 

Kalliokuusi ja Seppälä (mts. 82) esittävät yhtenä mahdollisena eritasoisten vastineiden merkin-

tätapana seuraavat erikoismerkit: 

<  vastine viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen samanlaisessa käsitejärjestelmässä 

>  vastine viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen samanlaisessa 

käsitejärjestelmässä 

~ muu lähivastine, joka viittaa eri tavalla rajautuvaan käsitteeseen samanlaisessa 

käsitejärjestelmässä  

Erikoismerkkien lisäksi käsitevastaavuuksia voidaan kuvata sanallisilla lisähuomautuksilla 

(Kalliokuusi & Seppälä 1999, 84). Lyhyet, selkeät huomautukset voidaan ilmoittaa sanastossa 

sulkeissa heti vastineen jälkeen, pidemmät vastineen sisältöä valottavat selvennykset sijoitetaan 

huomautukseksi (mts. 84–85). Tässä tutkielmassa käytettyjä merkintätapoja on käsitelty tar-

kemmin luvussa 7.  

5.2.4 Sanaston kokoaminen ja jälkitoimet 

Kun sanastoon tulevat tiedot on koottu, ne kootaan yhteen dokumenttiin. Arntzin ym. (2014, 

217) mukaan sanasto tulee työn loppuvaiheessa järjestellä siten, että sen sisältämät tiedot on 

esitetty systemaattisesti ja loogisesti. Tässä vaiheessa tarkastellaan sanastoa kokonaisuutena, 

tarkistetaan erikielisten vastineiden välinen ekvivalenssi, kerätään termin synonyymit samaan 

tietueeseen, muokataan määritelmiä lopulliseen muotoonsa, valitaan tarpeelliset tiedot sanas-

tossa esitettäväksi, lisätään tarvittaessa käyttöesimerkkejä ja graafisia elementtejä ja muokataan 

käsitejärjestelmiä, mikäli se on työn aikana saadun lisätiedon valossa tarpeen (mp.). Tässä tut-

kielmassa sanaston lopullista muotoa ohjaavat sanaston käyttäjien tarpeet, jotka otetaan huomi-

oon sanaston lopullisessa rakenteessa, asettelussa ja ulkoasussa. Sanastoon kirjoitetaan myös 

esipuhe, käyttöohje ja hakemisto.  

Kun sanasto on valmis kokonaisuus, käyn sen vielä kertaalleen läpi luvussa 4.6. esitetyn tarkis-

tuslistan avulla, ja teen tarvittaessa muokkauksia, mikäli sanaston käytettävyys sitä vaatii. Lo-

pullisen sanaston ulkoasua ja sen käytettävyyttä käsitellään tarkemmin luvussa 7. 

Nykänen (1999a, 67) suosittelee, että sanasto käy työn loppupuolella läpi lausuntokierroksen, 

jossa projektin ulkopuoliset henkilöt arvioivat sanaston sopivuutta käyttötarkoitukseensa sekä 

sen sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä. Lausuntokierroksen jälkeen sanastoa muokataan 

ja korjataan saadun palautteen sekä työryhmän omien parannusehdotusten perusteella (mts. 69). 
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Tämän tutkielman aikataulu ei mahdollista lausuntokierrosta, vaikkakin sellainen olisi luulta-

vasti auttanut sanaston sisällön laadun varmistamisessa.  

Lisäksi sanastotyöprojektin jälkeen tulisi ottaa huomioon niin kutsutut jälkitoimet (Nykänen 

1999a, 69–70). Tällaisiksi jälkitoimiksi Nykänen (mts. 68) katsoo esimerkiksi projektin onnis-

tumisen arvioinnin, sanaston markkinoinnin sekä palautteen keräämisen. Näiden lisäksi olisi 

tarpeen miettiä, onko sanastoa tarpeen päivittää projektin loppumisen jälkeen, ja kuinka päivi-

tykset voidaan tarvittaessa toteuttaa (mts. 70). Tämän tutkielman osalta sanaston markkinoin-

nille ei ole tarvetta, eikä palautteen kerääminen ole tässä vaiheessa mahdollista, vaikkakin jon-

kinlainen palaute sanaston käyttäjiltä tarjoaisikin hyödyllistä tietoa siitä, kuinka sanaston laati-

misessa on onnistuttu. 

5.3 Rallimuseo  

Koska sanasto laaditaan nimenomaisesti Rallimuseon oppaille ja suunnitellaan Rallimuseossa 

käytettäväksi, on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tutustua myös itse museoon. Tässä lu-

vussa esittelen lyhyesti Rallimuseota sekä sen näyttelyä. 

Rallimuseo on ralliautoilun historiaa esittelevä pysyvä näyttely tieliikenteen valtakunnallisessa 

erikoismuseossa Mobiliassa Kangasalla (Mobilia a). Rallimuseon lisäksi Mobiliassa on kaksi 

muutakin pysyvää näyttelyä, klassikkoautonäyttely Mobilian klassikot sekä Parakkikylä, jossa 

kävijät pääsevät tutustumaan 1950–1970-lukujen siirtotyömaihin. Lisäksi Mobiliassa järjeste-

tään vuosittain vaihtuva näyttely, joka käsittelee erilaisia tieliikenteen historiaan liittyviä tee-

moja. (Mobilia e.) Yhteensä Mobilian näyttelyihin tutustuu vuosittain noin 50 000 kävijää (Mo-

bilia 2017).  

Rallimuseo avattiin yleisölle 17.6.2016 mittavan joukkorahoituskampanjan tuloksena (Mobilia 

c). Ralliautojen ja rallin historian lisäksi Rallimuseon näyttelyn teemaosioissa esitellään erityis-

olosuhteissa ajettavia talvi- ja aavikkoralleja, rallin turvallisuutta sekä ralliautojen kisahuoltoa 

(Mobilia b). Näyttelyyn sisältyy myös vuosittain vaihtuva osio, niin kutsuttu timanttikoko-

naisuus, jossa esitellään jotakin ajankohtaista ralliautoiluun liittyvää aihetta (mt.). Rallimuseon 

tiloihin siirtyi sen avaamisen yhteydessä myös alun perin vuonna 2010 perustettu Rally Hall of 

Fame, johon nimetään ansioituneita, aktiiviuransa päättäneitä rallikuskeja ja -vaikuttajia. 

Vuonna 2017 Rally Hall of Fameen oli nostettu sen historian aikana yhteensä 17 nimeä. (Mo-

bilia d.)  



39 

 

Museovieraille tietoa välittävät näyttelyyn kuuluvat suurikokoiset seinätaulut, joissa annetaan 

lisätietoa rallin historiasta ja muista näyttelyn aiheista tekstin ja kuvien muodossa. Näyttelyn 

yksittäisistä autoista lisätietoa tarjoavat jokaisen auton kohdalta löytyvät lisätietotaulut, joissa 

kerrotaan esimerkiksi kyseisen auton tarkka malli ja omistaja, tietoja automallin historiasta sekä 

automallilla saavutetusta kilpailumenestyksestä. Rallimuseon oppaat käyttävät osin samoja 

tekstejä omien opastustensa taustamateriaalina.  

5.4 Sanaston käyttäjät 

Sanaston ensisijaisia käyttäjiä ovat Mobilian asiakaspalvelun työntekijät, joiden työtehtäviin 

kuuluu lipunmyynnin ja näyttelyvalvonnan lisäksi myös opastusten pitäminen Rallimuseossa 

ja vaihtuvassa teemanäyttelyssä. Työntekijöiltä edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja 

kirjallista taitoa, englannin kielen taitoa sekä B-ajokorttia, kun taas muu kielitaito, tietotekniik-

kataidot ja asiakaspalvelukokemus luetaan tehtävään hakeville eduksi (Mobilia 2017). Oppaan 

tehtäviin ei näin ollen ole erityisiä koulutusvaatimuksia, vaan työntekijöillä voi olla monenlai-

sia taustoja.  

Koska Mobilian työntekijöiltä edellytetään B-ajokorttia (Mobilia 2017), kaikki oppaat ovat vä-

hintään täysi-ikäisiä. Mahdollisesti työn kausiluonteisuuden ja talvikauden osa-aikatyön vuoksi 

oppaiden keski-ikä on melko alhainen, sillä oppaat ovat pääsääntöisesti noin parikymppisiä. 

Suurimmalla osalla oppaista on takanaan lukio-opinnot ja ylioppilastutkinto, ja monet tekevät 

työtä jatko-opintojen ohella.  

Pääsääntöisesti oppaat eivät tunne rallia kovin hyvin työtään aloittaessaan. Usein uusien oppai-

den rallin tuntemus rajoittuu siihen, mitä he ovat saattaneet ohimennen kuulla tai lukea urheilu-

uutisista. Käytännössä oppaiden rallin tuntemus on siis melko heikko, varsinkin kun otetaan 

huomioon, että museossa vierailevat henkilöt ovat usein lajin harrastajia tai muuten alasta kiin-

nostuneita ja saattavat odottaa oppaiden tietävän lajista vähintään yhtä paljon tai enemmän kuin 

he itse. Jotta sanasto vastaisi mahdollisimman hyvin kaikkien oppaiden tarpeita, on tarkoituk-

senmukaista suunnata sanasto sellaisille henkilöille, jotka eivät tiedä rallista juuri mitään.  

Rallimuseon oppailla ei yleensä ole kokemusta terminologiasta tieteenä tai terminologisten sa-

nastojen käytöstä, elleivät he ole sattuneet tutustumaan aiheeseen opinnoissaan tai muissa yh-

teyksissä. Tämä on syytä ottaa huomioon sanastoa kootessa, sillä se voi aiheuttaa haasteita esi-

merkiksi käsitejärjestelmien tulkitsemisessa. 
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Oppaiden lisäksi sanastoa saattaa haluta hyödyntää myös Mobilian ja Rallimuseon vakituinen 

henkilökunta, eli näyttelyn kokoamisesta, ylläpidosta, markkinoinnista ja johtamisesta vastaa-

vat henkilöt. Erityisesti sanaston sisältämät termien vieraskieliset vastineet voisivat kiinnostaa 

Mobilian muuta henkilökuntaa, sillä heille voi olla toisinaan tarpeen keskustella rallista esimer-

kiksi kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa. Tätä toissijaista käyttäjäryh-

mää ei kuitenkaan oteta sanaston suunnittelussa erityisesti huomioon, vaan sanasto räätälöidään 

nimenomaan oppaiden käyttöön.  

5.5 Käyttötilanne ja käytön tavoite 

Itsenäisen tutustumisen lisäksi museovieraat voivat halutessaan tutustua Rallimuseoon oppaan 

johdolla yleisöopastuksilla, joita järjestetään päivittäin kesäkaudella kesäkuusta elokuun puo-

leen väliin saakka. Tämän lisäksi näyttelyyn on mahdollista tilata maksullisia opastuksia ryh-

mille ympäri vuoden. Opastuksen kesto on yleensä noin 30 minuuttia. (Mobilia f.)  

Rallimuseon oppaat käsikirjoittavat opastuksensa itse. Taustamateriaalina oppailla on käytös-

sään ralliauton historiaa ja näyttelyn autoja käsittelevät tekstit, joihin Rallimuseon näyttelytkin 

perustuvat. Lisäksi osa oppaista tarjoaa oman opastusrunkonsa pohjaksi, jonka mallin mukai-

sesti varsinkin työtään vasta aloittelevien oppaiden on helpompaa ja nopeampaa rakentaa omia 

opastuksiaan.  

Ralliautoiluun liittyy melko paljon erikoissanastoa, jota ei oppaiden taustamateriaalissa pää-

sääntöisesti selitetä. Koska osa oppaista ei ole perehtynyt ralliin millään tavalla, tämän tutkiel-

man tuloksena syntyvän rallisanaston ensisijaisena tavoitteena on antaa heille kuva keskeisim-

mistä ralliin liittyvistä käsitteistä. Lisäksi oppaiden tulisi osata käyttää rallin peruskäsitteitä 

opastuksillaan oikein. Peruskäsitys rallista helpottaa myös opastusrunkojen laatimisessa käy-

tettävien taustamateriaalien ymmärtämistä.  

Pääosin opastukset pidetään suomeksi. Vaikka oppailta ei edellytetä saksan kielen taitoa (Mo-

bilia 2017), itseni lisäksi Mobiliassa työskentelee tai on aiemmin työskennellyt muitakin saksan 

kieltä tai kääntämistä opiskelleita henkilöitä, joilla olisi valmiudet valmistella näyttelyihin 

opastuksia myös saksaksi. Vieraskielisiä opastuksia ylipäätään järjestetään Mobilian ja Ralli-

museon näyttelyihin kuitenkin toistaiseksi huomattavan harvoin. Toisaalta juuri opastusten har-

vinaisuus tekee sanastosta tarpeellisen: kun opastuksia järjestetään harvoin, alalle tyypillinen 

erityissanasto ehtii opastusten välillä unohtua ja sen joutuu opettelemaan jokaista opastusta var-

ten uudelleen. Rallisanaston avulla tätä työtä voidaan huomattavasti helpottaa.  
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Oppaat työskentelevät pääosin asiakaspalvelupisteessä museon aulassa, jonka yhteydessä si-

jaitsevat lipunmyynti sekä museon matkamuistomyymälän kassa. Työpisteessä oppaiden käy-

tössä on yksi pöytätietokone, sekä tarvittaessa he voivat ottaa käyttöön myös museon kokous-

vieraita varten tarkoitetun kannettavan tietokoneen. Oppaita on töissä pääsääntöisesti vähintään 

kaksi, joskin varsinkin kesäkaudella työntekijöitä voi olla paikalla enemmänkin. Opastuksia 

oppaat joutuvat joskus valmistelemaan myös kotonaan, sillä ennakkovalmistautumiseen ei vält-

tämättä riitä aikaa työajalla.  

Jotta sanasto olisi mahdollisimman helposti oppaiden hyödynnettävissä, sen tulisi olla saatavilla 

oppaiden käytössä olevalla tietokoneella. Tämä on järkevää, sillä samalle koneelle on tallen-

nettu myös muut materiaalit, joita oppaat hyödyntävät opastuksia suunnitellessaan. Sanaston 

julkaisumuodon valintaa rajaa sanaston tekijän tekninen osaaminen, sillä esimerkiksi verkossa 

käytettävän termipankin luominen vaatisi huomattavaa erikoisosaamista. Tämän vuoksi realis-

tisia vaihtoehtoja sanaston julkaisumuodoksi ovat teksti- ja pdf-tiedostot.  Koska oppaat käyt-

tävät yhteistä tiedostoa, pdf-tiedostomuoto on esimerkiksi Word-muotoa suositeltavampi, sillä 

pdf-muotoisen tiedoston tahaton muokkaaminen on vaikeampaa. Näin estetään tilanne, jossa 

joku oppaista tekee vahingossa muutoksia sanastotiedostoon, jolloin sen käytettävyys voi kär-

siä. Yhteiseltä tietokoneelta oppaiden on helppoa saada henkilökohtainen kopio sanastosta esi-

merkiksi lähettämällä pdf-tiedosto omaan sähköpostiinsa. Oppailla on halutessaan myös mah-

dollisuus tulostaa sanasto käyttöönsä paperisena versiona.  

5.6 Sanaston sisältämät osa-alueet 

Tämän tutkielman tuloksena syntyvä sanasto käsittelee ralliautoiluun liittyviä termejä. Sanasto 

ei käsittele urheilua tai autourheilua yleisesti, vaan sen keskiössä on nimenomaan ralli. Sanas-

ton ei ole tarkoitus kattaa kaikkia ralliautoiluun liittyviä termejä, vaan sen on määrä kattaa vain 

sellaiset tärkeät rallista puhuttaessa yleisesti käytettävät termit, jotka oppaiden on tarpeen tun-

tea. Laajasta, noin 200 sanaa kattaneesta raakatermien joukosta rajaan sanastoon vain sellaiset 

termit, jotka voidaan katsoa alan perustermeiksi ja joita ilman aiheesta puhuminen on vaikeaa. 

Sanastoon valittavat termit toistuvat ralliautoilua käsittelevissä teksteissä, ja lajin seuraaminen 

on haasteellista ilman niiden tuntemista.  

Sanaston sisältämät osa-alueet, kuvaus osa-alueiden sisällöstä sekä joitakin esimerkkitermejä 

on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Rallisanaston osa-alueet 

Osa-alue Sisältö Esimerkkitermejä 

Peruskäsitteet ralli ja sen lähikäsitteet ralli, autourheilu, moottoriurheilu 

Ralliin osallistuvat henkilöt ja 

yhteisöt 

henkilöt ja yhteisöt, jotka 

kilpailevat rallissa keskenään 

kuljettaja, kartanlukija, talli 

Rallin organisaatio miten ralli lajina on organisoitu sarja, ryhmä, luokka 

Rallikilpailu ja sen rakenne mikä rallikilpailu on ja millaisista 

osista se koostuu 

rallikilpailu, erikoiskoe, 

siirtymätaival 

Ralliin osallistuvat autotyypit millaisia autoja rallissa voi nähdä ralliauto, nolla-auto, tehdasauto 

Taulukossa 4 esitettyjen osa-alueiden tarkoitus on vastata kysymyksiin mitä, kuka ja miten. Kun 

valmis sanasto vastaa näihin kysymyksiin, sillä on edellytykset antaa käyttäjälleen hyvä perus-

käsitys siitä, mitä ralli on, ketkä rallissa kilpailevat sekä kuinka ralli lajina on organisoitu. Tämä 

antaa käyttäjälle valmiuden ymmärtää ja hyödyntää muuta ralli-aiheista materiaalia.  

Sanaston ulkopuolelle rajattiin esimerkiksi ralliautojen ja autojen tekniikkaan liittyvä sanasto, 

esimerkiksi autojen osat. Vaikka oppaat varmasti hyötyisivät suuresti edes auttavasta auton 

osien tuntemuksesta ja joitakin auton osia opastusten taustamateriaalissa mainitaankin, tämän 

tyyppisten termien sisällyttäminen kasvattaisi sanaston nopeasti liian laajaksi. Samoin sanaston 

ulkopuolelle rajattiin esimerkiksi yksittäiset ryhmät ja luokat, joiden määritteleminen vaatisi 

perusteellista autojen teknisiin ominaisuuksiin perehtymistä. 

Suomenkielisten termien lisäksi sanasto sisältää kaikille termeille saksankieliset vastineet. Jotta 

saksankieliset termit vastaisivat suomenkielisiä termejä mahdollisimman hyvin, selvitän mah-

dollisimman tarkkaan myös niiden kuvaamien käsitteiden sisällön. En kuitenkaan sisällytä sak-

sankielisiä määritelmiä sanastooni. Vastineiden määritelmät eivät niinkään kiinnosta oppaita, 

sillä heidän käytössään kaikkein pienemmillä vivahde-eroilla erikielisten termien välillä ei ole 

suurta merkitystä, vaan heille on tärkeää löytää helposti ja nopeasti juuri heidän käyttötarkoi-

tukseensa sopiva vastine. Koska sanasto on laadittu nimenomaisesti oppaiden käyttöön, on sen 

käytettävyyden kannalta järkevää sisällyttää sanastoon lähtökohtaisesti vain sellaisia vastineita, 

jotka soveltuvat käytettäväksi Rallimuseon opastuksilla ja muissa sanaston käyttötarkoitusta 

vastaavissa konteksteissa.  
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6 Käsiteanalyysi 

Kuten luvussa 5.2.2 on kuvailtu, tämän tutkielman tuloksena syntyvä rallisanasto perustuu sa-

naston kannalta olennaisten käsitteiden analyysiin. Tässä luvussa tarkastelen tarkemmin joita-

kin sanastoon sisältyviä käsitteitä, niiden sisältöä sekä suhteita lähikäsitteisiin. Käsiteanalyysin 

pohjalta perustelen sanastoon sisällytettyjen määritelmien lopullista muotoilua sekä termien 

saksankielisten vastineiden valintaa. Vaikka tässä luvussa ei käsitellä kaikkia rallisanaston si-

sältämiä termejä, antaa luku kattavan kuvan siitä, millaista tiedonhakua ja pohdintaa sanaston 

sisältämien määritelmien ja vastineiden takaa löytyy. Tässä luvussa esitetyt esimerkit sanastoa 

varten laadituista määritelmistä eivät vastaa ulkoasultaan lopullista sanastoa. Luettelo luvussa 

6 käytetystä kirjallisuudesta on koottu omaksi kokonaisuudekseen tutkielman varsinaisen läh-

deluettelon jälkeen (ks. Käsiteanalyysin lähteet). Sanaston kokoamisessa hyödynnetyt lähteet, 

joihin ei ole viitattu tässä tutkielmassa, on listattu liitteessä 2. 

6.1 Ralli ja sen lähikäsitteet 

Ralliin liittyvää erikoissanastoa käsittelevän sanaston kenties keskeisin käsite on ralli. Tässä 

luvussa analysoin rallin käsitettä, sekä sen lähikäsitteitä. Analyysin lähtökohtana toimii ralli-

käsitteen ympärille rakennettu alustava käsitejärjestelmä. Tämä alustava käsitejärjestelmä on 

esitetty kuvassa 4. Tarkistettu, lopullinen versio kuvan 4 käsitejärjestelmä esitellään myöhem-

min luvussa 6.1.5. 

moottoriurheilu

autourheilu

ralli rallicrossrallisprint ...

...

talviralli aavikkoralli...
 

Kuva 4. Moottoriurheilu (alustava käsitejärjestelmä) 
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Kuvassa 4 näkyvät käsitteet on poimittu ralliaiheisista teksteistä. Kolmella pisteellä on merkitty 

vieruskäsitteitä, joita voidaan olettaa olevan olemassa, mutta jotka eivät esiintyneet alustavien 

termien joukossa. Alustava käsitejärjestelmä koostuu yksinomaan puudiagrammina kuvatuista 

hierarkkisista käsitesuhteista. Analysoin yksittäisiä käsitteitä etenemällä käsitejärjestelmässä 

ylhäältä alaspäin, aloittaen näin käsitteiden määrittelyn käsitteestä moottoriurheilu. 

6.1.1 Moottoriurheilu 

Nimitystä urheilu käytetään Kielitoimiston sanakirjan (Kotimaisten kielten keskus 2017, s.v. 

urheilu) mukaan ”fyysisen kunnon ylläpitämiseksi, virkistykseksi t. sääntöjen mukaisena kil-

pailuna harjoitettavista liikuntamuodoista; myös eril. laitteita tms. käyttäen suoritettavista kil-

pailuista.” Käsite moottoriurheilu sisältyy tähän määritelmään, sillä myös siinä kilpaillaan jon-

kinlaisia laitteita käyttäen, minkä vuoksi käsite urheilu voidaan moottoriurheilun yläkäsitteeksi. 

Moottoriurheilun määritelmäksi Kielitoimiston sanakirjassa (mt., s.v. moottoriurheilu.) anne-

taan ”auto-, moottoripyörä-, moottorivene- ja moottorilentourheilu.” Edellä mainittu joukko-

määritelmä ei kuitenkaan ole riittävän kattava, sillä oman kokemukseni mukaan on olemassa 

myös urheilulajeja, joita harrastetaan esimerkiksi moottorikelkoilla. Tämän vuoksi haluan muo-

dostaa rallisanastoa varten oman sisältömääritelmän, joka kattaa moottoriurheilun käsitteen ko-

konaisuudessaan. Tätä varten minun täytyy rajata moottoriurheilun käsite muusta urheilusta. 

Käytännössä tähän päästään selvittämällä, millaisia laitteita käyttävät lajit voidaan katsoa moot-

toriurheiluksi. 

Käytän moottoriurheilun käsitteen sisällön selvittämisen merkittävimpänä lähtökohtana lajiliit-

toja, jotka hallinnoivat moottoriurheilutoimintaa Suomessa. Pidän lajiliittoja tässä suhteessa 

erittäin toimivana lähteenä, sillä niiden nimenomainen tehtävä on johtaa ja koota yhteen moot-

toriurheilulajien harrastajia. Moottoriurheilun osalta Suomessa on kaksi merkittävää lajiliittoa: 

autourheiluseuroja edustava AKK-Motorsport ry (myöhemmin AKK) ja Suomen Moottoriliitto 

ry (myöhemmin SML), joka edustaa esimerkiksi moottoripyörä-, moottorikelkka- ja mönkijä-

lajeja (AKK a, SML a). Näiden liittojen ulkopuolelle jäävät kuitenkin esimerkiksi moottorive-

nelajit. Edellä mainittujen lajiliittojen yhteisellä moottoriurheiluun keskittyvällä tiedostus- ja 

uutissivustolla julkaistaan kuitenkin ainakin F1-veneisiin liittyviä uutisia (Moottoriurheilu.tv 

s.d.). Näin ollen myös moottoriveneillä käytävien kilpailuiden voidaan katsoa olevan osa moot-

toriurheilua.  
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Tämän perusteella voidaan todeta, että käsitepiirre, joka erottaa moottoriurheilun sen yläkäsit-

teestä urheilu, on jonkinlaisten moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttö. Käsitteen mootto-

riurheilu yläkäsitteen urheilu sekä edellä mainitun erottavan piirteen yhdistämällä olen laatinut 

seuraavan määritelmän: 

moottoriurheilu  

urheilu, jossa ajetaan moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla 

Moottoriurheilun alakäsitteiksi voidaan AKK:n ja SML:n edustamien lajien perusteella katsoa 

muiden muassa autourheilu, moottoripyöräurheilu ja moottorikelkkaurheilu. Moottoriurheilun 

alakäsitteistä tämän sanaston kannalta ainoa merkityksellinen ja sanastossa määriteltävä on au-

tourheilu, joka määritellään luvussa 6.1.2.  

Toisin kuin Suomessa, Saksassa moottoriurheilulle on yksi yhteinen lajiliitto, Der Deutscher 

Motor Sport Bund e.V. (myöhemmin DMSB), joka hallinnoi autoilla ja moottoripyörillä ajet-

tavia urheilulajeja Saksassa (DMSB a). DMSB:n jäsenjärjestö ADAC Allgemeiner Deutscher 

Automobil Club e.V. (myöhemmin ADAC) järjestää autolla ja moottoripyörillä ajettavien la-

jien lisäksi kilpailusarjoja moottoriveneille, esimerkkinä ADAC Motorboot Masters -sarja 

(ADAC Motorsport a). Toinen DMSB:n jäsenjärjestö, Allgemeiner Deutscher Motorsport Ver-

ein (myöhemmin ADMV) nimeää lajilistauksessaan erilaisten autoilla tai moottoripyörillä ajet-

tavien lajien lisäksi lajin nimeltä Ski-Kjöring, jossa hiihtäjää hinataan moottorikelkan perässä 

(ADMV a) Tämän vuoksi myös saksankielisen käsitteen Motorsport voidaan katsoa kattavan 

kaikki sellaiset urheilulajit, joissa ajetaan jollakin moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla.  

Vaikka osa moottoriurheilulajeista, esimerkiksi moottorikelkkaurheilu, vaikuttaisikin olevan 

Saksassa mahdollisesti osittain ilmastollisten tekijöiden vuoksi marginaalisemmassa asemassa 

kuin esimerkiksi Suomessa, sekä saksan- että suomenkieliset moottoriurheilun määritelmät kat-

tavat laaja-alaisesti kaikki sellaiset urheilulajit, joissa käytetään jotakin moottorikulkuneuvoa. 

Käsitteet moottoriurheilu ja Motorsport voidaankin siksi katsoa toistensa termivastineiksi.  

6.1.2 Autourheilu 

Autourheilun määritelmän keskiössä on AKK, joka on ”autourheilun kansallinen lajiliitto, 

jonka [sic] toimii autourheilua harrastavien tai edistävien yhteisöjen liittona” (AKK a). AKK 

on siis suomalaisen autourheilun korkein toimielin, joka kokoaa yhteen kaikki Suomessa har-

rastettavat autourheilun eri lajit. Nämä lajit ovat luonnollinen lähtökohta sen pohtimiseen, mitä 

kaikkea voidaan katsoa kuuluvan autourheilun käsitteen alaan. AKK:n lajilistauksen (AKK b) 
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mukaan Suomessa harrastettavia lajeja ovat muun muassa ralli, autosuunnistus ja EcoRun, jossa 

tavoitteena on ajaa autolla siten, että polttoaineenkulutus pysyy mahdollisimman pienenä. 

Käsitteelle autourheilu ei tiedonhaussa löytynyt valmista määritelmää, vaan sellainen on laadit-

tava rallisanastoa varten itse. Kun autourheilua verrataan sen luvussa 6.1.1 mainittuihin vierus-

käsitteisiin, esimerkiksi moottoripyöräurheiluun ja moottorikelkkaurheiluun, erottavaksi piir-

teeksi käsitteiden välillä nousee se, millaisella moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kussakin kil-

paillaan. Suurimmassa osassa AKK:n alaisuuteen kuuluvista autourheilulajeista kilpaillaan ul-

konäöltään tavallisia henkilöautoja muistuttavilla autoilla, mutta AKK:n hallinnoimiin lajeihin 

sisältyvät myös esimerkiksi crosskart ja karting, joita ajetaan henkilöautoa pienemmillä neli-

pyöräisillä ajoneuvoilla, kauko-ohjattavien autojen välisenä kisana käytävä pienoisautoilu sekä 

eMotorsports eli virtuaalinen autourheilu (AKK b.) Kaikkien edellä mainittujen lajien tämän 

tutkielman tekemisen aikaan Suomessa voimassa olevissa säännöissä viitataan lajeissa käytet-

tävään ajoneuvoon kuitenkin nimityksellä auto, mukaan lukien eMotorsportissa käytettävät vir-

tuaaliset autot (AKK 2017a, 2017b, 2018b, 2018c). Näin ollen laadin käsitteelle autourheilu 

määritelmän, jossa erottavana piirteenä on autolla ajaminen: 

autourheilu  

 moottoriurheilu, jossa ajetaan autoilla 

Koska sanaston käyttäjät eivät ole autourheilun asiantuntijoita, heille voi kuitenkin syntyä 

edellä mainitusta määritelmästä liian suppea kuva käsitteen alasta: sanaston käyttäjille tulevat 

määritelmästä todennäköisesti mieleen vain käyttäjille paljon tutummat, henkilöautoa muistut-

tavat autot. Jotta määritelmästä syntyvä mielikuva ei ole harhaanjohtava tai vääristynyt, sitä on 

syytä täydentää huomautuksella: 

autourheilu  

 moottoriurheilu, jossa ajetaan autoilla 

Autourheilussa autoksi katsotaan myös esimerkiksi crosskart-, karting- ja formula-autot, kauko-

ohjattavat pienoisautot sekä virtuaaliset autot. 

Huomautuksen ansiosta autourheilun varsinainen määritelmä säilyy tiiviinä ja terminologisten 

periaatteiden mukaisena, mutta sen todellinen laajuus tulee sanaston käyttäjälle selkeämmäksi.  

Saksankielisen vastineen hakeminen aloitettiin jälleen moottoriurheilun lajiliiton kautta. 

DMSB:n toiminta kattaa kaksi osa-aluetta, Automobilsport sekä Motorradsport. Ensin maini-

tulla otsikolla nimetyssä lajien esittelyssä on edustettuna lajeja, joissa kilpaillaan autolla tai 

karting-autolla (Kart), kun taas jälkimmäiseen ryhmään kuuluvissa lajeissa ajetaan kaksipyö-



47 

 

räisillä moottoripyörillä. (DMSB c; DMSB g.) Näin ollen Motorsport-käsitteen alakäsitteet toi-

sistaan erottava piirre on lajissa käytettävä moottorikulkuneuvo. Tämän tutkielman kannalta 

kiinnostava on nimenomaan käsite Automobilsport. 

Automobilsport-otsikon alla esitetty lajien listaus muistuttaa monilta osin AKK:n lajilistausta 

(DMSB c). DMSB:n lajilistaus sisältää muun muassa rallin, rallycrossin, driftingin ja autosla-

lomin, sekä suomalaisen lajiliiton listauksesta puuttuvan lajin Bergrennen, jossa kilpaillaan no-

peudesta vuoristoteillä (mt.). DMSB:n hallinnoimiin lajeihin kuuluu myös Kartsport (mt.), jota 

ei ajeta varsinaisesti autolla, vaan autoa pienemmällä nelipyöräisellä ajoneuvolla. Kuitenkin 

esimerkiksi ADAC Motorsportin (ADAC Motorsport b) sivustolla on omat osionsa Automo-

bilsport-sarjoille, joihin sisältyy ralli-, rata-ajo- ja formula-sarjoja, sekä Kart-sarjoille, joihin 

kuuluu useita karting-sarjoja. Näin ollen ADAC Motorsport ei katso kartingia osaksi käsitettä 

Automobilsport, vaikkakin esimerkiksi formulat tuon otsikon alle mahtuvat. Sen sijaan toinen 

DMSB:n jäsenjärjestö, Deutscher Motorsport Verband (myöhemmin DMV), sijoittaa sivustol-

laan kartingia vastaavan Kart-lajin otsikon Automobilsport alle, ja vertaa sitä niin kutsuttuun 

isoon autourheiluun (”wie im ’großen’ Automobilsport”, DMV Motorsport s.d.). Koska myös 

hierarkiassa ylimpänä oleva lajiliitto DMBS nimeää kartingin Automobilsport-otsikolla nime-

tyssä lajilistauksessa (DMSB c), voidaan todeta, että sekä formula että karting sisältyvät käsit-

teeseen Automobilsport.  

Koska käsitteen Automobilsport voidaan todeta sisältävän myös formulat ja kartingin, kattaa se 

sellaiset moottoriurheilulajit, joissa ajetaan autolla tai auton kaltaisella kulkuneuvolla. Analyy-

sin perusteella termillä ei ainakaan kovinkaan yleisesti viitata esimerkiksi virtuaalisiin autoihin, 

jotka on mainittu suomenkielisessä määritelmässä, mutta koska käsitteiden sisällöt ovat muilta 

osin pitkälti toisiaan vastaavat, soveltuu Automobilsport termin autourheilu vastineeksi.  

6.1.3 Ralli 

Autourheilun määritelmästä siirrytään nyt luvussa 6.1 esitellyssä alustavassa käsitejärjestel-

mässä edelleen alaspäin. Tässä vaiheessa on tarpeen huomata, että nimityksellä ralli voidaan 

viitata kahteen eri käsitteeseen: ralliin yleisesti lajina sekä yksittäiseen kilpailuun. Tässä lu-

vussa keskitytään tarkastelemaan rallia yleisesti lajina. Jälkimmäistä merkitystä on käsitelty 

luvussa 6.2.  

Ralli lajina on saanut alkunsa yleisillä teillä ajettavasta maantiekilpailuista (Mäkinen 2017, 10), 

ja se on muotoutunut hiljalleen nykyiseen muotoonsa 1950-luvulta alkaen (mts. 23). Tämä 

muodostaa haasteen rallin määrittelemisen kannalta, sillä eri ajankohtina ralli ja sen säännöt 
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ovat olleet hieman erilaisia. Määritelmän lähtökohdaksi voidaan kuitenkin ottaa nykymuotoi-

nen ralli.  

Myöskään käsitteelle ralli ei tiedonhaussa löytynyt rallisanastoon soveltuvaa valmista määri-

telmää. Jotta pystyn laatimaan käsitteelle määritelmän itse, vertailen rallia sen vieruskäsitteisiin 

erottavien käsitepiirteiden löytämiseksi. Autourheilun eri lajeja vaikuttaisivat pääasiallisesti 

erottavan toisistaan kolme seikkaa: millaisella autolla lajia ajetaan, millaisella radalla lajissa 

kisataan sekä mikä on ajamisen tavoite. AKK:n alaisuuteen kuuluvia autourheilulajeja on ver-

tailtu taulukossa 5. Taulukon tiedot perustuvat AKK:n ja Autoliiton lajikuvauksiin (AKK b; 

Autoliitto a; Autoliitto b) sekä kunkin lajin sääntöihin (Autoliitto 2017; AKK 2016, 2017a–c, 

2018a–g; FHRA ry 2017; MRT Racing team 2017). 

Taulukko 5. Suomessa harrastettavat autourheilulajit 

laji auto missä tavoite 

autoslalom henkilöauto keiloin varustettu rata nopeus ja tarkkuus 

autosuunnistus henkilöauto nimetty reitti, ei suljettua aluetta pysyä annetulla reitillä ja 

tavoiteajassa 

crosskart crosskart-auto moottorirata nopeus 

drag racing useita mahdollisuuksia moottorirata nopein kiihdytys 

drifting henkilöauto moottori- tai katurata auton hallinta 

ecorun henkilöauto yleiset tiet mahdollisimman pieni 

polttoaineen kulutus 

eMotorsport virtuaalinen auto virtuaalinen rata nopeus 

endurance henkilöauto moottorirata kestävyys 

historic vanha henkilöauto useita mahdollisuuksia useita mahdollisuuksia 

jokamiehenluokka kisan jälkeen vakiohin-

nalla myytävä henkilö-

auto 

soraradat, moottoriradat nopeus 

jäärata-ajo henkilöauto jäärata nopeus 

karting karting-auto moottorirata nopeus 

off road maastoauto maasto useita mahdollisuuksia 

pienoisautoilu kauko-ohjattava auto erilaiset radat nopeus 

ralli henkilöauto muulta liikenteeltä suljetut tiet, 

useita erikoiskokeita joiden vä-

lissä siirtymä 

nopeus 

rallicross henkilöauto moottori- tai sorarata nopeus 

rallisprint henkilöauto muulta liikenteeltä suljetut tiet, 

sama rata ajetaan useaan kertaan 

nopeus 

rata-ajo useita mahdollisuuksia, 

mm. formula, koppi-auto 

moottorirata nopeus 
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tasanopeusajo henkilöauto yleiset tiet vaaditun nopeuden nou-

dattaminen 

Kuten taulukosta 5 käy ilmi, Suomessa harrastettavat autourheilun lajit eroavat toisistaan vä-

hintään yhden taulukossa nimetyn tekijän osalta. Rallin osalta voidaan todeta, että rallia ajetaan 

henkilöautoilla muulta liikenteeltä suljetuilla erikoiskokeilla, ja että lajissa tavoitteena on päästä 

maaliin mahdollisimman nopeasti. Nämä ominaisuudet ovat rallin käsitteeseen kuuluvia erot-

tavia käsitepiirteitä, joiden avulla muotoilen rallin määritelmän rallisanastoa varten seuraavasti: 

 ralli 

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla useista erikoiskokeista ja siirtymäosuuksista koostuva reitti mah-

dollisimman nopeasti 

Yllä oleva määritelmä rajaa rallin selkeästi sellaisista lajeista, joissa ei ajeta erikoiskokeita. Sa-

moin määritelmän ulkopuolelle jäävät sellaiset lajit, joissa tavoitteena ei ole päästä maaliin 

muita nopeammin, vaan esimerkiksi auton mahdollisimman hyvä hallinta. Käsitteet erikoiskoe 

ja siirtymäosuus on määritelty sanastossa erikseen. Lisäksi määritelmän ulkopuolelle jäävät 

kaikki sellaiset lajit, joissa käytettävä ajoneuvo ei ole henkilöauto. Jotta määritelmä ei kattaisi 

rallia hyvin läheisesti muistuttavaa rallisprintiä, sisältää se maininnan useasta erikoiskokeesta: 

rallisprintissä kilpailu koostuu yhdestä, erikoiskoetta muistuttavasta radasta, joka voidaan ajaa 

useaan kertaan, eikä käsite rallisprint siksi sisälly yllä esitettyyn määritelmään. Rallisprintiä ja 

rallia ei ole syytä katsoa samaksi lajiksi, sillä AKK:lla on ainakin kaudella 2017–2018 molem-

mille oma lajijaostonsa (AKK c). 

Koska sanastoa käytetään nimenomaan rallin historiaa käsittelevässä museossa, jonka näytte-

lyssä rallin historian käsittely aloitetaan Pariisi-Rouen ajon ja Monte Carlon maantieajon kal-

taisista kilpailuista, nykymuotoisen rallin määritelmän oheen on tarpeen liittää huomautus siitä, 

että rallista tunnetaan myös varhaisia muotoja, jotka eivät kaikilta osin vastaa sanaston määri-

telmää: 

ralli  

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla useista erikoiskokeista ja siirtymäosuuksista koostuva reitti mah-

dollisimman nopeasti 

Ralli alkoi kehittyä nykyiseen, nopeuteen perustuvaan muotoonsa vasta 1950-luvulla. Rallin 

varhaiseksi muodoksi katsotaan muun liikenteen joukossa ajettavat maantieajot, joissa tavoit-

teena oli päästä maaliin mahdollisimman lähellä toimitsijoiden määrittelemää ihanneaikaa. Ral-

lia edeltävät autokilpailut saattoivat sisältää myös ns. taitokokeita, joissa mitattiin kuljettajan 

ajotaitoja. 

Huomautuksesta käy ilmi, että nopeusralli ilmiönä on vielä suhteellisen nuori. Näin sanaston 

käyttäjille tulee selväksi, että rallin historiasta puhuttaessa ei aina tarkoiteta vain erikois-

koemuotoista rallia, vaan autokilpailuja laajemmin.  
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Kun puhutaan rallista lajina, saksassa on olemassa kaksi toisiaan läheisesti muistuttavaa käsi-

tettä: Automobilrallye sekä Zweiradrallye (esim. ADMV a). Molemmat ovat moottoriurheilu-

lajeja, joissa ajetaan muulta liikenteeltä suljetuista erikoiskokeista ja yleisillä teillä ajettavista 

siirtymätaipaleista koostuva reitti (DMSB d; Zweirad-rallye.de s.d). Koska lajia Zweiradrallye 

ajetaan kuitenkin moottoripyörillä tai mönkijöillä (Zweirad-rallye.de s.d.), se ei ole autourhei-

lun alakäsite, toisin kuin henkilöautolla ajettava Automobilrallye. Tämän sanaston kannalta 

Zweiradrallye ei siis ole olennainen käsite. ADMV:n lajikuvauksen (ADMV b) mukaan lajissa 

Automobilrallye käytetään ajoneuvona ”homologierte Pkw mit spezieller Sicherheitsausstat-

tung”, ja siinä ajetaan reitti, jonka pituus on ”100–400 km, mit mehreren Wertungsprüfungen”. 

Lisäksi todetaan, että lajia ajetaan yleisillä teillä, lukuun ottamatta muulta liikenteeltä suljettuja 

erikoiskokeita (mt.). 

Käsitteen Automobilrallye synonyymeinä käytetään termejä Rallye ja Rallyesport, joista mo-

lempia käytetään sekä DMSB:n viestinnässä, että muissa lähteissä (esim. DMSB d, Gorny 

2017). Edellä mainituista termeistä Automobilrallye vaikuttaisi oikeastaan olevan kaikkein har-

vinaisin, mahdollisesti koska selkeää eroa vähemmän tunnettuun ja harvinaisempaan Zweirad-

rallye-lajiin tarvitsee tehdä vain harvoin. Tämän vuoksi tässä sanastossa on tarkoituksenmu-

kaista ilmoittaa ensimmäisenä termit Rallye ja Rallyesport. Termistä Rallyesport on käytössä 

myös kirjoitusasu Rallye-Sport (esim. NTV 2016). Edellä esitetty käsitteen Automobilsport ku-

vaus vastaa hyvin suomenkielistä määritelmää, joten termit Rallye, Rallyesport ja Automo-

bilsport voidaan katsoa termin ralli vastineiksi. 

6.1.4 Rallicross, rallisprint ja historic 

Kaikkia luvun 6.1.3. taulukossa 5 nimettyjä autourheilun alakäsitteitä, toisin sanoen autourhei-

lulajeja, ei ole tarkoituksenmukaista määritellä tässä sanastossa erikseen, sillä sanasto keskittyy 

nimenomaan ralliin. Poikkeuksen tähän muodostavat kuitenkin AKK:n lajiluettelosta löytyvät 

rallicross ja rallisprint, jotka on syytä sisällyttää sanastoon, sillä jo termien samankaltaisuuden 

vuoksi ne on helppo sekoittaa paitsi toisiinsa, myös ralliin. Sisällyttämällä nämä kaksi lajia 

sanastoon voidaan ehkäistä sanaston käyttäjän tekemiä virheitä näiden termien käytössä. Koska 

käsitteille rallicross ja rallisprint ei löytynyt valmiita määritelmiä, olen laatinut tätä sanastoa 

varten seuraavat määritelmät taulukon 5 tietojen mukaisesti: 

rallicross 

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla mahdollisimman nopeasti moottori- tai soraradalla 
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rallisprint 

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla mahdollisimman nopeasti muulta liikenteeltä suljetulla reitillä, 

joka ajetaan yhden kilpailun aikana useaan kertaan 

  Rallisprintin reitti muistuttaa yksittäistä rallin erikoiskoetta. 

Molemmissa määritelmissä yläkäsitteenä on autourheilu, ja erottavina piirteinä on nimetty kil-

pailun tavoite, käytetty kulkuneuvo sekä kilpailuympäristö. Rallisprintin määritelmään on li-

säksi yhdistetty lyhyt, lajia ralliin vertaava huomautus, jonka tarkoitus on antaa sanaston käyt-

täjälle selkeämpi kuva lajin luonteesta.  

Saksankielinen termi Rallycross viittaa DMSB:n lajikuvauksen (DMSB e) mukaan lajiin, jossa 

henkilöautot kilpailevat toisiaan vastaan nopeudesta moottoriradalla. Samaan aikaan radalla voi 

olla useita autoja (mt.). Samanlaisen kuvauksen antaa myös rallicrossin Saksan mestaruussarja 

DMX (DMX s.d.). Tämä vastaa hyvin suomenkielistä määritelmää, minkä vuoksi termit ralli-

cross ja Rallycross voidaan katsoa toistensa termivastineiksi. Termistä Rallycross on käytössä 

useita kirjoitusasuja: esimerkiksi edellä mainitut lajiliitto DMSB ja rallicrossin Saksan mesta-

ruussarja (esim. DMSB e, DRX s.d.) käyttävät oletettavasti englannin kielestä lainattua termiä 

Rallycross, toisaalta käytössä on myös muoto Rallyecross, jota on käytetty samaan tapaan eng-

lannista lainatun termin kanssa (esim. Volkswagen Motorsport a). Sanakirja Duden (2011, s.v. 

Rallye-Cross) suosittelee kirjoitusasua Rallye-Cross, mutta nimeää myös välimerkittömän 

muodon. Dudenin suositus ei kuitenkaan vaikuttaisi lyöneen läpi alan harrastajissa, sillä laji-

liitto ja lajin kansallinen mestaruussarja eivät sitä noudata. Tämän vuoksi sanastoon on valittu 

vastineiksi termit Rallycross ja Rallyecross, jotka ovat alan harrastajien aktiivisemmassa käy-

tössä.  

Vastineen löytäminen termille rallisprint oli hieman haastavampaa, sillä DMSB:n lajilistauk-

sessa (DMSB c) ei ole nimetty rallisprintiä omana lajinaan. Lajille nimeltä Rallye Sprint on 

kuitenkin olemassa saksalaiset säännöt, joiden mukaan lajissa käytävä kilpailu ”kann aus meh-

reren Wertungsläufen über insgesamt höchstens 15 km bestehen” (ADAC 2016). Näin ollen 

kyseessä olisi rallia vastaava laji, jossa erikoiskokeet ovat normaalia lyhempiä. Eräs Saksassa 

käytävä Rallyesprint-kilpailu, proWIN Rallyesprint, on ainakin vuonna 2017 käyty normaalin 

rallin säännöillä, mutta se on ralliksi huomattavan lyhyt (proWIN Rallyesprint s.d.). Koska Ral-

lyesprint-kilpailuja käydään samoilla säännöillä rallin kanssa, saksalaisia käsitteitä ei ole pe-

rusteltua katsoa eri lajeiksi. Sen sijaan Rallyesprint voidaan nähdä käsitteen Rallye alakäsit-

teenä. 
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Termien rallisprint ja Rallyesprint välillä ei ole suoraa vastaavuutta, sillä niillä on eri yläkäsit-

teet: suomenkieliset käsitteet ralli ja rallisprint on luvussa 6.1.3 todettu eri lajeiksi ja toistensa 

vieruskäsitteiksi. Termit rallisprint ja Rallyesprint voidaan kuitenkin nähdä toistensa lähikäsit-

teinä, sillä molemmat viittaavat rallia suuresti muistuttaviin, mutta varsinaista rallia lyhempiin 

kilpailuihin. Termien välinen ero on kuitenkin siinä määrin merkittävä, että se on syytä tuoda 

sanaston käyttäjän tietoon. Tämä on toteutettu sanastossa seuraavasti: 

rallisprint 

~ Rallyesprint 

~ Rallye Sprint 

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautoilla mahdollisimman nopeasti muulta liikenteeltä suljetulla reitillä, 

joka ajetaan yhden kilpailun aikana useaan kertaan 

Rallisprintin reitti muistuttaa yksittäistä rallin erikoiskoetta.  

Suomessa ralli ja rallisprint nähdään omina lajeinaan, vaikka ne muistuttavatkin toisiaan suu-

resti. Saksassa termillä Rallyesprint viitataan yleisesti rallikilpailuun, jonka pituus on normaalia 

lyhempi.   

Aaltoviiva (~) saksankielisten termien edellä osoittaa, että kyseessä on lähivastine, joka ei vas-

taa suomenkielistä termiä täydellisesti. Lähivastineiden eroa on selvennetty tarkemmin huo-

mautuksessa.  

Edellä määriteltyjen käsitteiden lisäksi rallimuseon oppaiden on tärkeää tuntea myös termi his-

toric, sillä kyseistä lajia harrastetaan myös vanhoilla ralliautoilla tai autoilla, jotka on raken-

nettu muistuttamaan tunnettuja entisaikojen ralliautoja. Vaikka taulukossa 5 on todettu, että 

lajia ajetaan vanhoilla autoilla, autourheilun lisäksi myös esimerkiksi moottoripyöräurheilussa 

ja moottorikelkkaurheilussa järjestetään historic-ajoja (esim. Airaksinen 2012; SMK s.d). Tä-

män vuoksi historic-ajojen määritteleminen yksinomaan autourheiluksi tuottaisi suppeutensa 

vuoksi virheellisen määritelmän. Olekin laatinut määritelmän käsitteelle historic tätä sanastoa 

varten seuraavasti: 

historic 

moottoriurheilu, jossa kilpaillaan vanhoilla moottoriajoneuvoilla 

Historic-kilpailuja voidaan järjestää useissa moottoriurheilulajeissa ja monenlaisille ajoneu-

voille, esimerkiksi autoille, moottoripyörille ja moottorikelkoille. Suomessa historic-kilpailuja 

ajetaan muun muassa rallissa, rallisprintissä ja rata-ajossa.  

Määritelmässä nimeän yläkäsitteeksi moottoriurheilun, joka kattaa autojen lisäksi myös muut 

moottoriajoneuvot. Huomautuksessa annan esimerkkejä siitä, millaisille ajoneuvoille historic-

kilpailuja järjestetään. Lisäksi huomautuksessa nimetään muutamia autourheilulajeja, joissa 

ajetaan myös historic-kilpailuja. Esimerkeiksi valitsen nimenomaan autourheilulajeja, sillä ne 

ovat temaattisesti lähempänä tämän sanaston ydinaluetta. Huomautuksen tarkoitus on ilmaista 

käyttäjälle, että historic on monipuolinen laji, jossa kuitenkin kilpaillaan myös esimerkiksi ral-

lissa.  
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DMSB:n lajilistauksesta löytyy vastine autourheilussa käytäville historic-kilpailuille: näistä 

käytetään nimitystä historischer Sport (DMSB f). Kyseisen lajin esittelyssä kuitenkin mainitaan 

vain erilaiset vanhoilla autoilla käytävät kilpailut (mt.). Näin ollen käsite vaikuttaisi hieman 

suppeammalta kuin edellä määritelty suomalainen käsite. Saksassa on käytössä myös termi his-

torischer Motorsport (esim. AVD s.d., Nürburgring Classic s.d.), jota kuitenkin käytetään his-

torischer Sport -termin tapaan viittaamaan lähinnä autourheiluun - esimerkiksi aiheelle omis-

tettu lehti käsittelee pääasiassa vain autoja (Curbs s.d.). Joihinkin tapahtumiin, joiden markki-

noinnissa käytetään termiä historischer Motorsport, osallistuu myös moottoripyöriä (esim. Nür-

burgring Classic s.d.). Tämän vuoksi vastineen historischer Motorsport voidaan katsoa sovel-

tuvan tähän sanastoon.  

6.1.5 Talviralli ja aavikkoralli 

Luvussa 6.1 esitellyssä alustavassa käsitejärjestelmässä (kuva 4) käsitteet talviralli ja aavikko-

ralli on esitetty käsitteen ralli alakäsitteinä. Tässä tapauksessa käsitteen on tulkittu tarkoittavan 

lajia yleisesti. Tarkemman tarkastelun tuloksena on kuitenkin todettava, että termeillä talviralli 

ja aavikkoralli viitataan pikemminkin yksittäisiin kilpailuihin, jotka kilpaillaan joko talvisissa 

tai aavikon olosuhteissa. Esimerkiksi rallin SM-sarjan talvella käytävistä osakilpailuista voi-

daan käyttää nimitystä talviralli (esim. Hotti 2017). Tämän vuoksi olen laatinut kyseisten kä-

sitteiden määritelmät tätä sanastoa varten seuraavasti:  

talviralli 

rallikilpailu, joka ajetaan talvisissa olosuhteissa 

aavikkoralli 

rallikilpailu, jonka reitistä vähintään osa ajetaan aavikolla 

Tunnetuin aavikkoralli on Dakarin ralli, joka tunnetaan alkuperäisen reittinsä mukaisesti myös 

Pariisi-Dakar-rallina. Kestävyyttä vaativassa, nykymuodossaan 14 päivää kestävässä rallissa on 

omat sarjansa autoille, rekoille ja moottoripyörille. Vuodesta 2009 alkaen Dakarin ralli on ajettu 

Etelä-Amerikassa.  

Jotta talvirallin ja aavikkorallin määritelmissä ei syntyisi sekaantumisen vaaraa ralli-termin 

kaksoismerkityksestä, on molemmissa määritelmissä käytetty yläkäsitteenä yksiselitteisempää 

käsitettä rallikilpailu. Erottavana piirteenä nimeän kullekin käsitteelle kuvauksen olosuhteista, 

joissa kyseiset rallit ajetaan. Aavikkorallin määritelmän oheen on lisäksi sisällytetty lyhyt ku-

vaus tunnetuimmasta aavikkorallista, joka mainitaan myös oppaiden taustamateriaalissa. Ku-

vauksen sisällyttämisen puolesta puhuu myös se, että huomautus kertoo hieman lisää siitä, mil-

lainen kilpailu aavikkoralli voi luonteeltaan olla, sillä esimerkiksi Dakarin ralli poikkeaa toden-

näköisesti selkeästi siitä, millainen mielikuva useimmilla sanaston käyttäjillä rallikilpailusta on. 
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Saksassa on käytössä termi Winterrallye, jolla viitataan talvisissa olosuhteissa käytävään ralliin: 

esimerkiksi WRC-sarjan Ruotsissa lumiseen aikaan käytävään osakilpailuun viitataan ilmauk-

sella ”die einzige Winterrallye im Kalender” (Auto Bild s.d.). Hyundai Motorsport (2017) ku-

vailee Ruotsin rallin olevan ” die einzige echte Winterrallye der Meisterschaft, wo die Stars der 

WRC gefrorene Forststraßen mit Eis und Schnee bewältigen”, mikä viittaisi talviralliin kuulu-

van nimenomaan luminen tai jäinen tie. Tämän vuoksi saksankielinen käsite Winterrallye voi-

daan määritellä suomenkielisen talvirallin tapaan rallikilpailuksi, joka ajetaan talviolosuhteissa, 

joten kyseiset käsitteet voidaan nähdä toistensa vastineina. Saksankielisestä termistä on käy-

tössä myös kirjoitusasu Winter-Rallye, jonka merkityksessä ei ole selkeää eroa välimerkittö-

mään muotoon nähden (esim. Ford-Werke GmbH 2017).  

Saksankielinen termi Wüstenrallye puolestaan viittaa usein Dakarin ralliin, joka on mainittu 

myös suomenkielisen aavikkorallin määritelmään liittyvässä huomautuksessa (esim. Auto, Mo-

tor und Sport 2007, Volkswagen Motorsport b). Lisäksi termillä Wüsten-Rallye on viitattu myös 

muihin ralleihin, jotka ajetaan aavikolla tai aavikkoa vastaavissa olosuhteissa (esim. Motor-

sport-total.com 2016a). Yhdysmerkin käytöllä ei näytä olevan vaikutusta termin merkitykseen, 

vaan molempia kirjoitusasuja käytetään synonyymisesti, joskus jopa yhden tekstin sisällä 

(esim. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2004). Näin ollen molemmat kirjoitusasut vastaavat 

suomenkielistä aavikkoralli-termiä hyvin. 

Kun talvi- ja aavikkoralli poistetaan luvun 6.1 alustavasta käsitejärjestelmästä (kuva 4), jäljelle 

jäävää käsitejärjestelmää voidaan edeltävien alalukujen käsiteanalyysin pohjalta pitää paik-

kansa pitävänä. Lopullinen, tarkistettu käsitejärjestelmä on esitetty kuvassa 5. 

moottoriurheilu

autourheilu

ralli rallicrossrallisprint ...

[moottoripyörä-

urheilu]

...
historic

[moottorikelkka-

urheilu]

 

Kuva 5. Moottoriurheilu (lopullinen käsitejärjestelmä) 

Kuvasta 5 on poistettu käsitteen ralli alakäsitteet, jotka siirrettiin osaksi rallikilpailua ja sen 

lähikäsitteitä kuvaavaa käsitejärjestelmää (ks. luku 6.2, kuva 6). Käsite historic on lisätty käsit-
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teen moottoriurheilu alakäsitteeksi. Lisäksi käsitejärjestelmästä on tehty havainnollisempi li-

säämällä siihen esimerkeiksi moottoriurheilun muista alakäsitteistä käsitteet moottorikelkkaur-

heilu sekä moottoripyöräurheilu. Näitä käsitteitä ei ole kuitenkaan määritelty sanastossa, joten 

ne on kuvattu käsitejärjestelmässä hakasulkeiden sisällä. Koska tämäkään käsitekaavio ei kata 

kaikkia moottoriurheilun tai autourheilun alakäsitteitä, on molemmilla tasoilla edelleen yhtenä 

alakäsitteenä kolme pistettä edustamassa puuttuvia alakäsitteitä (vrt. luku 6.1, kuva 4).  

6.2 Rallikilpailu ja sen osat 

Kuten edellä on mainittu, nimitys ralli voi viitata kahteen eri käsitteeseen: joko ralliin lajina, 

tai yksittäiseen rallikilpailuun. Käsitteen rallikilpailu ympärille piirretty käsitejärjestelmä on 

esitetty kuvassa 6: 

rallikilpailu

erikoiskoe tarkastusasema

aikatarkastusasema reittitarkastusasema

siirtymäosuus[lähtö] [maali]

yleisöerikoiskoe

aavikkoralli talviralli

sarja

 

Kuva 6. Rallikilpailu (käsitejärjestelmä) 

Kuvassa 6 rallikilpailu on kuvattu käsitejärjestelmän huipulle. Useasta rallikilpailusta koostuva 

sarja on esitetty käsitekaaviossa kampadiagrammin avulla (ks. myös luku 6.5). Puudiagram-

mina käsitteen rallikilpailu hierarkkisiksi alakäsitteiksi on merkitty käsitteet aavikkoralli ja tal-

viralli, joita on käsitelty tarkemmin luvussa 6.1.5. Lisäksi kuvan 6 käsitejärjestelmässä on ku-

vattu toisen kampadiagrammin avulla rallikilpailun koostumussuhteisia alakäsitteitä. Kuvasta 

nähdään, että rallikilpailussa on lähtö ja maali.  Koska lähtö ja maali eivät rallin erikoiskielessä 

eroa merkityksestään yleiskielestä, ja niiden voidaan olettaa olevan sanaston kohderyhmälle 
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itsestään selviä, niitä ei ole sisällytetty sanastoon, vaan ne on esitetty käsitejärjestelmässä ha-

kasulkeissa. Muita rallikilpailun osia ovat erikoiskoe, tarkastusasema ja siirtymäosuus. Ne ral-

likilpailun muodostavat osat, joita yhteen kilpailuun kuuluu useampia kuin yksi, on merkitty 

kahdella kampadiagrammin pystyviivalla. Lisäksi käsitejärjestelmään sisältyy yksi puudia-

grammin avulla kuvattu hierarkkinen alakäsite käsitteelle erikoiskoe, sekä kaksi alakäsitettä kä-

sitteelle tarkastusasema. Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin rallikilpailun käsitettä. 

Yksittäisestä kilpailusta käytetään AKK:n jäsenseurojen käyttämissä, tutkielman kirjoittamisen 

aikaan voimassa olevissa rallin säännöissä nimitystä rallikilpailu, ja sen määritellään ole-

van ”yhteiseen maaliin päättyvä kilpailu, jossa reitti ja aikatarkastusasemat (AT-asemat) on il-

moitettu ja johon sisältyy erikoiskokeita” (AKK 2018a, 53). Nimitys ralli vaikuttaisi kuitenkin 

olevan varsinkin epävirallisemmissa yhteyksissä ja harrastajien kesken hyvin yleinen: esimer-

kiksi Yle Urheilun (2017) uutisessa viitataan rallin MM-sarjan Australian osakilpailuun nimi-

tyksellä Australian MM-ralli, ja Rallimuseon EK1-kirjassa (Mäkinen 2017) puhutaan useaan 

otteeseen Monte Carlon rallista. Käsitteen ralli määritelmä muotoiltiin rallisanastoa varten seu-

raavaksi:  

rallikilpailu 

ralli 

 rallissa käytävä yksittäinen kilpailu 

Rallikilpailu koostuu reitistä, jonka varrella on useita erikoiskokeita ja aikatarkastusasemia. Ral-

likilpailu voi jakautua useammalle päivälle.  

Yllä oleva määritelmä ei täysin vastaa edellä mainittua rallin säännöistä (AKK 2018a, 53) löy-

tyvää rallikilpailun määritelmää, sillä siinä ei mainita erikoiskokeita lainkaan. Ajatus erikois-

kokeista sisältyy kuitenkin tässä sanastossa jo määritelmään rallista lajina. Tämän vuoksi eri-

koiskokeiden mainitseminen tässä määritelmässä olisi turhaa. Määritelmään on kuitenkin sisäl-

lytetty huomautus, joka kuvailee rallikilpailua tarkemmin, ja jossa erikoiskokeet on mainittu.  

Suomen tapaan myös saksassa käytetään termiä Rallye kahdessa merkityksessä. Koko lajiin 

viittaamisen lisäksi termi Rallye viittaa myös yksittäisiin kilpailuihin, ja sitä käytetään tässä 

merkityksessä myös rallin virallisissa saksalaisissa säännöissä (DMSB 2017a). Samoissa sään-

nöissä yksittäiseen rallikilpailuun viitataan myös termillä Rallyeveranstaltung, jonka määritel-

lään alkavan ”dem Tag der Dokumentenabnahme oder der Besichtigung (je nach dem, was 

früher beginnt)” ja päättyvän ”mit dem Aushang der offiziellen Endergebnisse” (mts. 7–8). 

Säännöissä todetaan myös, että ”[d]er Wettbewerb der Rallye beginnt an der ersten Zeitkon-

trolle” ja että ”[d]er Wettbewerb der Rallye endet an der letzten Zeitkontrolle” (mp.). Näin ollen 
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säännöissä erotetaan toisistaan ralli tapahtumana sekä rallin kilpailuosuus. Tähän kilpailuosuu-

teen viitataan samoissa säännöissä myöhemmin termillä Rallye, kun listataan sääntöjen mukai-

seen rallitapahtumaan kuuluvia osia (DMSB 2017a, 12). Termin Rallye voidaan siis tulkita viit-

taavan siihen osaan tapahtumaa, jossa varsinainen kilpailu tapahtuu, käytännössä siis erikois-

kokeita, siirtymäosuuksia ja tarkistusasemia.  

On kuitenkin otettava myös huomioon, että esimerkiksi Saksassa ajettavaan WRC-luokan osa-

kilpailuun viitataan nimityksellä die Rallye Deutschland (esim. ADAC Motorsport c, DMV 

Motorsport 2017), jolloin voidaan viitata myös koko tapahtumaan, ei pelkästään kilpailuosuu-

teen. Suomenkielisiä termejä ralli ja rallikilpailu voidaan käyttää samalla tavalla, minkä vuoksi 

termi Rallye vastaa niitä tämän sanaston käyttötarkoituksen kannalta riittävän hyvin.  

6.3 Ralliin osallistuvat henkilöt 

Kuten luvussa 5.6 on todettu, yksi rallisanaston sisältämistä osa-alueista on ralliin osallistuvat 

henkilöt. Näistä henkilöistä merkittävimmät ovat ne, jotka istuvat kilpailun aikana ralliauton 

sisällä: kuljettaja ja kartanlukija. Käsitteitä, jotka edustavat ralliin osallistuvia henkilöitä, on 

rallisanastossa kuvattu kuvan 7 mukaisessa käsitejärjestelmässä: 

kilpailijapari

kuljettaja kartanlukija

ykköskuljettaja kakkoskuljettaja

[tiimipäällikkö] [huoltotiimi] ...

talli

tehdastalli

yksityistalli

luokka

 

Kuva 7. Talli (käsitejärjestelmä) 
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Kuvan 7 käsitejärjestelmässä ylimpänä käsitteenä on talli, jolla viitataan ralliin osallistuvaan 

organisaatioon. Talleja on kahdenlaisia: yksityistalleja ja tehdastalleja, joiden keskeisin ero on 

tallin toiminnan rahoituksen lähde. Nämä käsitteen talli alakäsitteet on merkitty käsitejärjestel-

mään puudiagrammina. Tallin muodostavia henkilöitä on havainnollistettu kuvassa 7 erillisellä 

kampadiagrammilla. Koska tallien koko ja siihen kuuluvien jäsenten määrä ja vastuualueet 

vaihtelevat, on rallisanastoon sisällytetty tallin jäsenistä ainoastaan kilpailijapari. Keskenään 

kilpailevat kilpailijaparit muodostavat luokan, mitä käsitejärjestelmässä on kuvattu kaksipiik-

kisellä kampadiagrammilla. Käsitettä luokka tarkastellaan yksityiskohtaisemmin luvussa 6.5. 

Tässä luvussa tarkastelun kohteena ovat käsitteen kilpailijapari alakäsitteet: kilpailuun ralliau-

tossa osallistuvat kuljettaja ja kartanlukija.  

Käsitteille kuljettaja ja kartanlukija ei tiedonhaussa löytynyt rallisanastoon sopivia valmiita 

määritelmiä, minkä vuoksi sellaiset on laadittava itse. Lähtökohdaksi määritelmille otettiin kun-

kin kuljettajapariin kuuluvan henkilön tehtävä ja toimenkuva. 

Rallin suomalaisissa säännöissä (AKK 2018a, 56) kuljettajaan ja kartanlukijaan viitataan mai-

nittujen termien lisäksi myös termeillä 1-ohjaaja ja 2-ohjaaja. Säännöissä todetaan, että ”[s]ar-

jakilpailuissa ainoastaan kilpailuun ilmoittautunut 1-ohjaaja saa ajaa erikoiskokeilla” (mp.). 

Termille kuljettaja on yleisesti käytössä kaksi muutakin synonyymia: rallikuski ja rallikuljet-

taja (esim. Forsström 2014, Ranta 2016, Tuomari 2017). Myös näillä termeillä viitataan nimen-

omaan sellaisiin henkilöihin, jotka tulleet tunnetuksi ralliautossa kuljettajan paikalla istuvana 

henkilönä: esimerkiksi Forsström (2014) nimeää ”TOP 10: Kaikkien aikojen suomalaiset ralli-

kuskit” -listauksessaan muiden muassa Mikko Hirvosen, Henri Toivosen ja Timo Mäkisen. Tä-

män perusteella käsitteen kuljettaja erottavaksi piirteeksi voidaan todeta se, että hän kuljettaa 

ralliautoa kilpailun aikana. Tämän vuoksi olen muotoillut kuljettajan määritelmän seuraavasti: 

kuljettaja 

rallikuljettaja 

rallikuski 

1-ohjaaja 

kilpailijaparin jäsen, joka kuljettaa ralliautoa 

Edellä mainituista synonyymeista 1-ohjaaja on käytössä lähinnä virallisemmissa yhteyksissä, 

esimerkiksi säännöissä (AKK 2018a, AKK2018h) ja yksittäisten kilpailujen kilpailijaluette-

loissa (Lake City Rally 2017), eikä se siksi ole paras vaihtoehto käytettäväksi Rallimuseon 

opastuksella, joka on luonteeltaan huomattavasti edellä mainittuja epävirallisempi käyttöyh-

teys. Tämän sanaston käyttötarkoituksen kannalta muut mainitut termit ovat sopivampia, minkä 
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vuoksi termi 1-ohjaaja on tarkoituksenmukaista esittää valmiissa sanastossa synonyymeistä 

viimeisenä.  

Kuten edellä on todettu, kuljettajan lisäksi autossa on rallikilpailun aikana toinenkin henkilö, 

josta rallin säännöissä (AKK 2018a, 56) käytetään nimityksiä 2-ohjaaja ja kartanlukija. Ter-

mistä kartanlukija käytetään yleisesti myös synonyymia kartturi (esim. Gynther 2017). Termiä 

2-ohjaaja käytetään samanlaisissa yhteyksissä kuin edellä mainittua termiä 1-ohjaaja. Kosunen 

racing (s.d.) kuvailee kartanlukijan tehtäviä seuraavasti: ”Kartanlukijan tehtävä on tietysti lukea 

nuottivihkoon kirjoitetut nuotit oikeassa rytmissä erikoiskokeen edetessä.” Tämä tehtävä muo-

dostaa käsitteen kartanlukija erottavan käsitepiirteen, jonka avulla muodostan käsitteen määri-

telmän. Jotta määritelmä kattaisi kartanlukijan kaikki tehtävät, on otettava huomioon myös se, 

että Kosunen racingin (mt.) mukaan ”[…] kartturi huolehtii autokunnan oikea-aikaisesta saa-

pumisesta aikatarkastusasemille sekä tähän liittyvistä asiakirjoista.” Käytännössä tämä tarkoit-

taa siis tiekirjasta ja sen noudattamisesta huolehtimista. Kun yhdistän edellä mainitut tehtävät 

yhdeksi erottavaksi piirteeksi, muodostuu tätä sanastoa varten laadittu kartanlukijan määri-

telmä seuraavaksi: 

kartanlukija 

kartturi 

2-ohjaaja 

kilpailijaparin jäsen, joka lukee kuljettajalle nuotit tai tiekirjan merkinnät 

Kartanlukijan tehtävä on helpottaa kuljettajan työtä kertomalla, mitä reitillä on seuraavaksi 

edessä. Kartanlukija huolehtii myös siitä, että kuljettajapari saapuu aikatarkastusasemille oike-

aan aikaan.  

Kuvan 7 käsitejärjestelmässä tämän luvun alussa käsitteelle kuljettaja on esitetty kaksi alakäsi-

tettä: ykköskuljettaja ja kakkoskuljettaja. Näillä termeillä viitataan yleisesti kuljettajien väliseen 

hierarkiaan tilanteessa, jossa jonkin tallin nimissä rallikilpailuun tai sarjaan osallistuu useampi 

kuin yksi kuljettaja: esimerkiksi MTV Sportin (2010) uutisessa kuljettaja Jari-Matti Latvala, 

johon uutisessa viitataan nimityksellä kakkoskuski, toteaa, että ”Mikko [Hirvonen] on ykkös-

kuljettaja.” Tällaisissa tapauksissa termiä käytetään usein yhdessä jonkin tietyn tallin nimen 

kanssa, esimerkiksi ”Toyota-tallin ykköskuski” (Keski-Uusimaa 2017). 

Kuitenkin, esimerkiksi Pasanen (2008, 26) käyttää pro gradu -tutkielmassaan nimityksiä ykkös-

kuljettaja ja kakkoskuljettaja viittaamaan kuljettajaan ja kartanlukijaan. Termi ykköskuljettaja 

on tässä merkityksessä harvinainen, sillä muita esimerkkejä vastaavanlaisesta käytöstä on vai-

kea löytää. Sen sijaan termiä kakkoskuljettaja käytetään urheilu-uutisoinnissa viittaamaan kar-

tanlukijaan huomattavan usein: esimerkiksi sanomalehti Keskisuomalaisen (2017) ralliuuti-

sessa mainitaan ”Latvalan kakkoskuljettaja Miikka Anttila”, vaikka Miikka Anttila tunnetaan 



60 

 

nimenomaan Jari-Matti Latvalan kartanlukijana, eikä samassa tallissa kuljettajana kilpailevana 

kuljettajana. Myös Neste Rally Finlandin (2017) kotisivuilla julkaistussa jutussa viitataan kar-

tanlukija Tomi Tuomiseen nimityksellä kakkoskuljettaja. Samaan tapaan käytetään myös ter-

miä kakkoskuski (esim. Korpela 2017). Tässä merkityksessä termiä käytetään usein yhdistettynä 

jonkun kuljettajan nimeen, kuten ensimmäisessä esimerkissäkin.  

Sanomalehtilähteiden ja pro gradu -tutkielman osalta voisi olla mahdollista, että edellä esitetyn 

esimerkin kaltainen kakkoskuljettaja-termin käyttö termin kartanlukija synonyyminä olisi vir-

heellisesti muokattu muoto termistä 2-ohjaaja. Koska termiä kuitenkin käytetään myös Suomen 

merkittävimmän rallitapahtuman viestinnässä (Neste Rally Finland 2017), myös tämä käyttö-

tapa vaikuttaa rallin erikoisalalla vakiintuneelta.  

Koska termillä kakkoskuljettaja viitataan niin yleisesti myös kartanlukijaan, se on syytä sisäl-

lyttää sanastoon termin kartanlukija synonyymina. Sen käyttöä tässä merkityksessä ei kuiten-

kaan voida Rallimuseon oppaille suositella, kun käytössä on myös vaihtoehtoja, joissa saman-

laista sekaantumisen vaaraa ei ole. Tämän vuoksi määritelmän oheen on lisätty huomautus siitä, 

että termeillä kakkoskuljettaja ja kakkoskuski on kaksi mahdollista merkitystä.  

Saksassa molempiin kilpailijaparin jäseniin viitataan virallisten sääntöjen mukaan nimityksellä 

Fahrer (DMSB 2017a, 8). Lisäksi säännöissä todetaan, että ”[d]ie beiden Fahrer werden als 

Fahrer und Beifahrer bezeichnet.” (Mp.) Toisin kuin suomalaisissa säännöissä (AKK 2018a), 

saksalaisissa säännöissä todetaan, että molemmat kuljettajista saavat kuljettaa autoa kilpailun 

aikana (DMSB 2017a, 8). Käytännössä kuitenkin termillä Fahrer viitataan lähinnä nimen-

omaan siihen kuljettajaparin jäseneen, joka ralliautoa normaalitilanteessa kuljettaa: esimerkiksi 

Peacock ja Heinz (2017) listaavat kahdeksan nimenomaan kuljettajina kilpailevaa henkilöä ot-

sikolla ”Rallyefahrer, die du kennenlernen musst!” Lisäksi käytössä ovat termit Rallye-Pilot ja 

Pilot, joilla viitataan niin ikään ralliauto kuljettaviin tai kuljettaneisiin henkilöihin (esim. Mo-

torsport-magazin.com 2016). Koska kaikki edellä mainitut termit viittaavat ralliautoa kilpai-

lussa kuljettavaan henkilöön, ne soveltuvat suomenkielisen termin kuljettaja vastineeksi. 

Vaikka nimitystä Fahrer käytetäänkin virallisissa säännöissä, se on yleinen myös muissa, epä-

virallisemmissa yhteyksissä, toisin kuin suomen 1-ohjaaja. Koska termi on käytössä sekä sään-

nöissä, että yleisesti muutenkin, on perusteltua esittää termi Fahrer sanastossa vastineista en-

simmäisenä ja sopivimpana.  

Kilpailijaparin toiseen jäseneen viitataan saksalaisissa säännöissä myös termillä Beifahrer 

(DMSB 2017a, 8). Kyseinen termi on käytössä laajasti myös muissa teksteissä, joissa sillä vii-

tataan henkilöön, jonka tehtävä on tukea kuljettajan työtä ja lukea reitistä tehtyjä muistiinpanoja 
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erikoiskokeen aikana (esim. Rott 2016; Bökamp s.d.). DMSB:n lajikuvauksessa (DMSB d) kil-

pailijaparin jäseniä luonnehditaan seuraavasti: ”Neben dem Fahrer ist der Co-Pilot Bestandteil 

der Crew. Er liest das Roadbook, in dem Informationen über den Streckenverlauf angegeben 

sind und sagt damit seinem Piloten, wo es langgeht.” Näin ollen myös termillä Co-Pilot viita-

taan kartanlukijaan, jonka tehtävä vastaa hyvin suomenkielistä määritelmää. Termistä Co-Pilot 

on käytössä myös välimerkitön muoto Copilot (esim. ADAC Schleswig-Holstein s.d.), joka 

kuitenkin on välimerkillistä muotoa harvinaisempi.  

Kaikki edellä mainitut termit vastaavat hyvin termiä kartanlukija. Samaan tapaan kuin termin 

Fahrer yhteydessä, on sanastossa vastine Beifahrer esitetty ensimmäisenä, sillä sitä käytetään 

niin lajin säännöissä kuin yleisesti muissakin yhteyksissä.  

6.4 Ralliin osallistuvat autot  

Rallissa tärkeässä roolissa ovat tietenkin autot. Varsinaiseen kilpailuun osallistuvien autojen 

lisäksi oma roolinsa rallissa on myös muutamilla muilla autoilla. Käsitteet, jotka kuvaavat 

ralliin tavalla tai toisella osallistuvia autoja, on koottu käsitejärjestelmäksi kuvaan 8: 

 

ralliin osallistuva auto

ralliauto

etuauto
purkuauto

turva-auto nolla-auto

tehdasauto asiakasauto

[auto]

ryhmä

 

Kuva 8. Ralliin osallistuvat autot (käsitejärjestelmä) 

Kuvassa 8 käsitejärjestelmän ylimpänä käsitteenä on auto, jota ei tässä sanastossa ole määri-

telty. Koska autoja on olemassa niin monenlaisia ja moneen tarkoitukseen, tässä sanastossa ja 

kuvan 8 käsitejärjestelmässä on kuvattu vain sellaiset autot, jotka osallistuvat tavalla tai toisella 
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ralliin. Tämä jakoperuste on myös esitetty kuvan 8 käsitekaaviossa hieman muuta tekstiä pie-

nemmällä fontilla. Ralliin osallistuvia autoja ovat siis etuauto, ralliauto ja purkuauto, jotka 

kaikki ajavat vuorollaan rallikilpailuun sisältyvän erikoiskokeen, ja joita tarkastellaan lähem-

min luvuissa 6.4.1 ja 6.4.2. Käsitekaavioon on myös merkitty kampadiagrammin avulla useasta 

ralliautosta muodostuva käsite ryhmä, jota analysoidaan tarkemmin luvussa 6.5. Lisäksi kaavi-

ossa on myös nimetty kaksi hierarkkista alakäsitettä käsitteelle ralliauto: tehdasauto, jolla vii-

tataan autovalmistajan tehdastallin käyttöön valmistamaan ralliautoon, sekä asiakasauto, joka 

puolestaan on valmistettu yksityistallille myytäväksi.  

6.4.1 Ralliauto 

Edellä mainituista käsitteistä keskeisin on ralliauto. Ralliauton muista lukuisista erilaisista au-

toista erottaa se, että sillä osallistutaan rallikilpailuihin tai harrastetaan rallia muutoin. Periaat-

teessa ralliauto voitaisiin siis määritellä autoksi, jolla ajetaan rallia. Käytännössä rallia ei kui-

tenkaan saa ajaa millä tahansa autolla, vaan autoille on asetettu tiettyjä vaatimuksia.  AKK:n 

lajikuvauksessa (AKK b) todetaan, että ”[r]allikilpailuissa auton tulee olla luokiteltuna joko 

kansallisesti tai kansainvälisesti johonkin tiettyyn ryhmään, sekä luokkaan.” Luokittelulla vii-

tataan FIA:n laatimiin luokituksiin. Koska useissa autourheilulajeissa käytetään samoja luoki-

tuksia, luokiteltu auto ei välttämättä automaattisesti ole ralliauto, vaan se voi olla tarkoitettu 

myös muihin lajeihin. Näiden piirteiden perusteella olen muotoillut käsitteen ralliauto määri-

telmän tätä sanastoa varten seuraavasti: 

ralliauto 

Rallyewagen, Rallyefahrzeug 

auto, jolla ajetaan rallia ja joka on luokiteltu kuuluvaksi johonkin kansainväliseen tai kansalliseen ryh-

mään ja luokkaan 

 

Määritelmä sisältää maininnan sekä siitä, että autolla ajetaan rallia, että luokittelun tarpeesta. 

Näin määritelmä ei ole liian laaja eikä liian suppea. Lisäksi määritelmään sisältyy ajatus kat-

sastuksesta, jota ilman rallin ajaminen ei ole mahdollista, eikä autoa voida siis katsoa ralliau-

toksi. Määritelmässä esiintyviä termejä ryhmä ja luokka on analysoitu tarkemmin luvussa 6.5. 

Ajoneuvosta, jolla rallia ajetaan, käytetään esimerkiksi DMSB:n ralliautojen katsastusta käsit-

televässä tiedotteessa (DMSB 2013) nimityksiä Rallyefahrzeug, Rallyeauto, Wettbe-

werbsfahrzeug ja Rallyebolide. Edellä mainituista Wettbewerbsfahrzeug on yleisemmän tason 

nimitys ajoneuvolle, jolla ajetaan kilpaa, ja sitä käytetään esimerkiksi ADMV:n lajikuvauksissa 

(ADMV a) viittaamaan myös erilaisiin moottoripyöriin ja autoihin, joita ei voi katsoa ralliau-

toiksi. Saksalaisissa rallin säännöissä (DMSB 2017a) sekä Saksan kansallisen mestaruussarjan 
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säännöissä (ADAC 2017) lajissa käytettäviin ajoneuvoihin viitataan nimityksillä Fahrzeug ja 

Rallyefahrzeug. Nimitys Rallyebolide puolestaan on harvinaisin, eikä sitä käytetä virallisem-

missa yhteyksissä lainkaan. Teksteissä, joissa käytetään nimitystä Rallyebolide, nimitystä ei 

lähtökohtaisesti käytetä ainoana ralliautoon viittaavana nimityksenä, vaan teksteissä käytetään 

lisäksi esimerkiksi nimitystä Fahrzeug (esim. Opel Motorsport 2013, Koch 2014). Termistä 

Rallyeauto on käytössä myös välimerkillinen muoto Rallye-Auto (esim. Haupt 2017).  

Edellä mainitut termit Rallyefahrzeug, Rallyewagen, Rallyeauto ja Rallyebolide soveltuvat ter-

min ralliauto vastineiksi, sillä ADMV:n lajikuvauksen mukaan rallissa käytettävät ajoneuvot 

ovat ”homologierte Pkw mit spezieller Sicherheitsausstattung” (ADMV b). Homologierung 

viittaa myös suomenkielisessä määritelmässä mainittuun luokitteluun, minkä vuoksi voidaan 

todeta, että myös Saksassa ralliautolta edellytetään luokittelua. Vastineista sopivimmaksi eli 

sanastossa ensimmäisenä esitettäväksi voidaan katsoa Rallyefahrzeug, joka on paitsi käytössä 

lajin saksalaisissa säännöissä (DMSB 2017a), myös yleisin. Viimeisenä sanastossa esitetään 

Rallyebolide, joka on selkeästi harvinaisempi ja tyyliltään epävirallisempi.   

6.4.2 Etuauto, nolla-auto, turva-auto ja purkuauto 

Ennen rallikilpailun erikoiskokeen alkamista reitti tarkistetaan. Erikoiskokeen ennen kilpaili-

joita ajavia, kilpailun järjestäjän paikalle hankkimia autoja kutsutaan etuautoiksi (Leppämäki 

2016). Joissakin, erityisesti asfaltilla ajettavissa kilpailuissa myös talleilla tai yksittäisillä kil-

pailijoilla on ennen varsinaista kilpailua mahdollisuus lähettää erikoiskokeelle omia etuauto-

jaan, jotka raportoivat reitin keli- ja pito-ominaisuuksista kilpailijaparille (MTV Sport 2011). 

Käytännössä etuauton erottava piirre on siis erikoiskokeen ajaminen ennen kilpailua. Lopulli-

seen sanastoon olen muotoillut määritelmän edellä mainittujen luonnehdintojen perusteella seu-

raavasti: 

etuauto 

auto, joka ajaa erikoiskokeen läpi ennen kilpailijoita 

Kilpailun järjestäjän etuautot (turva-autot ja nolla-autot) parantavat kilpailun turvallisuutta tar-

kistamalla erikoiskokeen toimivuuden ja varoittamalla yleisöä ensimmäisen kilpailijan lähesty-

misestä. Joissakin rallikilpailuissa sallitaan myös tallien ja kilpailijoiden omat etuautot, jotka 

välittävät kilpailijoille tietoa erikoiskokeen olosuhteista.  

Termin etuauto määritelmä kattaa molemmat etuauton alakäsitteistä, joita tarkastellaan perus-

teellisemmin jäljempänä. Määritelmään sisältyvä huomautus tarkentaa etuautojen kahta eri-

laista tehtävää.  
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Etuauton alakäsitteiksi on kuvan 8 käsitejärjestelmässä merkitty turva-auto ja nolla-auto. Ral-

lin sääntöjen (AKK 2018a, 64) mukaan turva-autoja voi olla korkeintaan kaksi, joista ensim-

mäisen (Turva 1) tehtävä on ”tarkastaa kilpailijoiden kannalta turvallisuuteen vaikuttavat asiat” 

sekä ”[e]rikoiskokeiden merkitseminen ja merkkien vartiointi, ja toisen (Turva 2) ”tarkastaa 

yleisöturvallisuus”. Molempien turva-autojen tehtävä on siis varmistua siitä, että erikoiskokeen 

ajaminen ei aiheuta vaaraa kilpailijoille eikä yleisölle. Lisäksi säännöissä mainitaan, että ”Turva 

1- ja Turva 2-autojen tulee olla siviiliautoja eikä ohjaajilla saa olla ajovarusteita” (mp.). Tämän 

perusteella olen laatinut käsitteen määritelmän tätä sanastoa varten seuraavasti:  

turva-auto 

etuauto, joka tarkastaa erikoiskokeen turvallisuuden   

Turva-autoja voi olla useampia kuin yksi. Turva-autojen tehtävä on tarkistaa erikoiskokeen 

turvallisuus sekä kilpailijoiden että yleisön turvallisuuden kannalta. Turva-autot ovat siviiliau-

toja, eivätkä ohjaajat käytä turvavarusteita. 

Määritelmässä on yhdistetty rallin sääntöjen (AKK 2018a) mukaisten molempien turva-autojen 

tehtävät yhdeksi erottavaksi käsitepiirteeksi. Huomautuksessa on tarkennettu turva-autojen 

määrää sekä sitä, että turva-autojen tavoitteena on parantaa paitsi kilpailijoiden, myös yleisön 

turvallisuutta.  

Nolla-autoista käytetään myös nimitystä 0-auto (esim. AKK 2018a, 63). Nolla-autoille, jotka 

voivat olla rallin sääntöjen mukaisia kilpa-autoja tai siviiliautoja, nimetään kolme eri tehtävää: 

000-auton tehtävä on ”tarkastaa ajanoton ja lähettäjän toiminta”, 00-auton puoles-

taan ”varmistaa kilpailun joustava käynnistyminen”, ja 0-auton ”suorittaa EK kilpailunomai-

sesti”, tai, mikäli 0-autona toimii siviiliauto, sen tehtävä on 00-auton tapaan ”varmistaa kilpai-

lun joustava käynnistyminen”. (AKK 2018a, 64.) Näin ollen sääntöjen mukaisesti järjestetyssä 

kilpailussa on usein kolme nolla-autoa, joiden tehtävät liittyvät erikoiskokeen sujuvan suoritta-

misen varmistamiseen. Kilpailun järjestelyjen sujuvuuden varmistaminen on siis erottava käsi-

tepiirre, joka rajaa nolla-auton muista ralliin osallisista autoista. Tämän perusteella muotoilen 

määritelmän käsitteelle nolla-auto: 

nolla-auto 

0-auto 

etuauto, joka tarkastaa erikoiskokeen järjestelyjen toimivuuden 

Nolla-autoja on usein kolme: 000-auto, 00-auto sekä 0-auto. Nolla-auto voi olla rallin sääntö-

jen mukainen ralliauto tai siviiliauto. Juuri ennen kilpailijoita erikoiskokeelle lähtevä 0-auto 

ajaa reitin kilpailunomaisesti, vaikka se ei kilpailuun osallistukaan.  

Kilpailijoiden jälkeen erikoiskokeen ajaa purkuauto. Rallin säännöissä (AKK 2018a, 64) ker-

rotaan purkuautosta ja sen tehtävistä: ”Purkuauton tehtävänä on toimia merkkinä erikoiskokeen 
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suorittamisen päättymisestä. Purkuauto kiertää reitin viimeisen kilpailijaparin perässä huomi-

oiden kilpailijoiden maksimimyöhästymisajat”. Näiden tietojen perusteella laadin termin pur-

kuauto määritelmän tätä sanastoa varten seuraavasti: 

purkuauto 

auto, joka ajaa erikoiskokeen läpi sen loputtua 
Purkuauton tehtävä on ilmoittaa yleisölle, että erikoiskokeen suorittaminen on päättynyt. 

Vastineiden löytäminen termeille etuauto, nolla-auto ja purkuauto on yksi tämän sanastotyö-

prosessin suurimmista haasteista, sillä suomen- ja saksankieliset käsitteet eivät tässä kohtaa 

kaikilta osin vastaa toisiaan. Saksan kielessä on oma käsitteensä autoille, jotka ajavat erikois-

kokeen läpi, mutta eivät osallistu kilpailuun, sillä esimerkiksi autourheiluseura MSC Wahl-

scheid (s.d.) toteaa seuraavaa: ”Fahrzeuge die nicht in das Reglement passen, fahren als 

sogenannte Vorauswagen vor der eigentlichen Wertungsprüfung.” Tämän kuvauksen perus-

teella käsitteeseen Vorauswagen vaikuttaisivat sisältyvän kaikki erikoiskokeen ennen varsinai-

sia kilpailijoita ajavat autot. Saksalaisissa rallin säännöissä (DMSB 2017a, 54) puolestaan vii-

tataan autoihin, joista käytetään nimitystä 0-Fahrzeug: ”Es sind mindestens zwei 0-Fahrzeuge 

[…], dessen Kennzeichnung freigestellt wird, nach den Bestimmungen des ISG, Anh. H, Art. 

5.4.4. einzusetzen.” Näihin autoihin viitataan myös termillä Vorwagen (mp.). 0-Fahrzeug -au-

tojen tehtävistä ei saksankielisissä säännöissä mainita mitään, vaan säännöissä viitataan FIA:n 

autourheilun kansainvälisten säännösten liitteen H artiklaan 5.4.4 (vrt. lainaus edellä). Kohta, 

johon säännöissä viitataan, löytyy myös DMSB:n tuottamasta FIA:n englanninkielisen doku-

mentin saksankielisestä käännöksestä (DMSB 2017b, 46), ja siinä käytetään termiä schnelle 

Vorauswagen viittaamaan numeroilla 000, 00, ja 0 sekä tekstillä SAFETY tai SECURITE va-

rustettuina erikoiskokeen läpiajavista autoista. Lisäksi dokumentissa todetaan seuraavaa:  

Die Fahrer und Beifahrer der schnellen Vorauswagen müssen eine gewissen [sic] Rallye-Erfahrung ha-

ben, so dass sie in der Lage sind, in angemessener Geschwindigkeit sicher zu fahren und dem Rallyeleiter 

vollständige Information und Berichte über die Bedingungen entlang der Strecke geben zu können. Die 

0-Fahrzeuge müssen weiterhin die Zeitnahmeuhren und die Vertrautheit der Zeitnehmer mit den Eintra-

gungen auf den Kontrollkarten überprüfen. (DMSB 2017b, 46).  

Edellä oleva lainaus viittaisi käsitteen 0-Fahrzeug vastaavan suomen nolla-autoa melko hyvin, 

sillä myös niiden oletetaan raportoivan kilpailun järjestäjille erikoiskokeen olosuhteista ja ajan-

oton toiminnasta. Lisäksi käsitteellä on yhteistä suomenkielisen käsitteen turva-auto kanssa, 

erityisesti aiemmin mainitun SAFETY- tai SECURITE -merkinnän vuoksi. Saksalaisissa sään-

nöissä (DMSB 2017a) ei nimetä erikseen autoa, jonka tehtävät vastaisivat suomalaista turva-

autoa. Säännöissä (mts. 54) kuitenkin todetaan, että ”[m]indestens ein 0 Fahrzeug sollte ein 

Serienfahrzeug ohne Wettbewerbsausrüstungen sein, deren Besatzungen keine Helme tragen.” 
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Tämä vastaa pitkälti AKK:n sääntöjen (AKK 2018a, 64) kuvausta turva-auton ominaisuuksista, 

mikä viittaa siihen, että turva-auton tehtäviä hoitavat saksalaisten sääntöjen mukaisesti järjes-

tetyissä kilpailuissa nolla-autot. Tämän perusteella suoraa vastinetta suomenkieliselle käsit-

teelle turva-auto ei siis ole Saksassa olemassa, vaan saksalaisessa käsitejärjestelmässä on vain 

yhdenlaisia kilpailun järjestäjän etuautoja. Koska sekä termejä Vorauswagen ja Vorwagen käy-

tetään DMSB:n dokumenteissa viittaamaan samaan asiaan kuin termi 0-Fahrzeug, voidaan 

kaikki kolme termiä katsoa toistensa synonyymeiksi ja suomenkielisten termien nolla-auto sekä 

turva-auto lähivastineiksi. Näiden lisäksi käytössä on myös termi Vorausfahrzeug (esim. Dirn-

beck 2016), joka voidaan myös laskea tähän synonyymien joukkoon. Koska saksankieliset ter-

mit kattavat sekä etuauton että nolla-auton suomenkielisiä käsitteitä vastaavan alan, on vasti-

neet merkitty määriteltävää käsitettä laajemmaksi oikealle aukeavan erisuuruusmerkin (<) 

avulla (vrt. luvussa 5.2.3 esitellyt merkintätavat). Termien nolla-auto ja turva-auto osalta vas-

tineiden käyttöä on sanastossa kommentoitu seuraavasti:  

nolla-auto, 0-auto 

< 0-Fahrzeug  

< Vorauswagen 

< Vorwagen 

< Vorausfahrzeug 

etuauto, joka tarkastaa erikoiskokeen järjestelyjen toimivuuden 

Nolla-autoja on usein kolme: 000-auto, 00-auto sekä 0-auto. Nolla-auto voi olla rallin sääntöjen 

mukainen ralliauto tai siviiliauto. Juuri ennen kilpailijoita erikoiskokeelle lähtevä 0-auto ajaa 

reitin kilpailunomaisesti, vaikka se ei kilpailuun osallistukaan.  

Käytännössä saksankieliset termit voivat viitata myös turva-autoon. Saksalaisten sääntöjen mu-

kaan yhden nolla-autoista on oltava siviiliauto.  

turva-auto 

< Vorauswagen 

< Vorwagen 

< Vorausfahrzeug 

< 0-Fahrzeug 

etuauto, joka tarkastaa erikoiskokeen turvallisuuden   

Turva-autoja voi useampia kuin yksi. Turva-autojen tehtävä on tarkistaa erikoiskokeen turvalli-

suus sekä kilpailijoiden että yleisön turvallisuuden kannalta. Turva-autot ovat siviiliautoja, ei-

vätkä ohjaajat käytä turvavarusteita. 

Saksan kielessä ei ole omaa nimitystä turva-autolle. Vastaavia tehtäviä hoitavat käytännössä 

nolla-autot, joihin voidaan viitata samoilla saksankielisillä termeillä.  

Kun etsitään saksankielisiä vastineita termille etuauto, on otettava huomioon sekä kilpailun 

järjestäjän etuautot, että tallien omat etuautot. Kilpailun järjestäjän etuautoja ovat käytännössä 

nolla- ja turva-autot, joiden saksankieliset vastineita on käsitelty edellä. Näiden termien lisäksi 

Saksassa on käytössä oma terminsä tallien etuautoille: termillä Safety Crew viitataan autoihin, 

jotka raportoivat erikoiskokeen tie- ja keliolosuhteista kilpailijaparille ennen kilpailun alkua 

(esim. Motorsport-total.com 2016b).  
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Alakäsitteiksi Safety Crew -käsitteelle voidaan katsoa käsitteet Schotterspion, Gravel-Crew, 

Eisspion ja Eis-Crew. Edellä mainitut termit mainitaan saksalaisen rallilehden sivuilla julkais-

tussa sanastossa (Rallye-Magazin s.d., s.v. Schotterspion). Sanasto kuvailee Eisspion-käsitettä 

seuraavasti: ”Bis eine Stunde vor dem Start des ersten Wettbewerbfahrzeugs [sic] fahren die so 

genannten Eisspione […] die Prüfungen ab und optimieren noch einmal den Aufschrieb. Dabei 

achten sie insbesondere auf Eisplatten und feuchte Stellen.” (Mt.) Näin ollen Eisspion-autojen 

tehtävä on tarkkailla talvisissa olosuhteissa ajettavaa reittiä ja tien kuntoa sekä raportoida niistä 

kilpailijaparille, mikä vastaa hyvin tallien omien etuautojen suomenkielisen määritelmän mu-

kaista tehtävää. Käytössä on myös välimerkillinen muoto Eis-Spion (esim. Motorsport-maga-

zin.com 2017), joka tosin vaikuttaisi olevan hieman välimerkitöntä versiota harvinaisempi. Ter-

mit Schotterspion, Schotter-Spion ja Gravel-Crew puolestaan viittaavat henkilöihin, jotka tar-

kastavat tien kunnon muissa kuin lumisissa tai jäisissä olosuhteissa (esim. Volkswagen Motor-

sport 2014; Motorsport-total.com 2016b).  

Termit Safety Crew, Eisspion, Gravel-Crew ja Schotterspion vastaavat suomenkielistä etuauton 

käsitettä tallien omien etuautojen osalta. Tämän vuoksi ne on merkitty sanastossa määriteltyä 

käsitettä suppeammaksi vasemmalle aukeavan erisuuruusmerkin avulla. (>). Koska suomen-

kielisellä termillä etuauto voidaan kuitenkin viitata myös kilpailun järjestäjän etuautoihin, on 

tässä sanastossa nimetty termin etuauto vastineiksi myös termit Vorauswagen, Vorwagen, Vo-

rausfahrzeug ja 0-Fahrzeug. Koska nämä termit eivät puolestaan kata tallien etuautoja, myös 

ne on merkitty sanastossa määriteltyä suomenkielistä käsitettä suppeammiksi. Lisäksi kahden-

tyyppiset vastineet on erotettu toisistaan väliotsikoilla. Määritelmän oheen on myös sisällytetty 

huomautus saksankielisten termien käytöstä: 

etuauto 
kilpailun järjestäjän etuautosta: 

> Vorauswagen  

> Vorwagen  

> Vorausfahrzeug  

> 0-Fahrzeug  

tallin tai kilpailijan omasta etuautosta: 

> Safety Crew  

> Eisspion  

> Gravel-Crew  

> Schotterspion  

auto, joka ajaa erikoiskokeen läpi ennen kilpailijoita 

Kilpailun järjestäjän etuautot (turva-autot ja nolla-autot) parantavat kilpailun turvallisuutta tar-

kistamalla erikoiskokeen toimivuuden ja varoittamalla yleisöä ensimmäisen kilpailijan lähesty-

misestä. Joissakin rallikilpailuissa sallitaan myös tallien ja kilpailijoiden omat etuautot, jotka 

välittävät kilpailijoille tietoa erikoiskokeen olosuhteista. 

Saksankieliset termit Vorauswagen, Vorwagen ja Vorausfahrzeug viittaavat kilpailun järjestäjän 

nolla-autoihin. Termi Safety Crew viittaa henkilöön tai henkilöihin, jotka ajavat erikoiskokeen 
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ennen varsinaista kilpailua ja raportoivat olosuhteista tallille tai kilpailijoille. Jäätä erikoisko-

keelta talviralleissa tarkkailevista avustajista voidaan käyttää myös termiä Eisspion, muiden ral-

lien osalta voidaan käyttää myös termiä Gravel-Crew tai Schotterspion. 

Huomautuksessa on eritelty, missä yhteydessä mitäkin vastinetta voidaan käyttää. Tämän tar-

koituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan juuri se vastine, jota hän tarvitsee.  

Vastineen löytäminen käsitteelle purkuauto oli hieman suoraviivaisempaa. Rallin saksalaisissa 

säännöissä (DMSB 2017a, 54) mainitaan myös niin kutsuttu Schlusswagen. Kuten myös termin 

0-Fahrzeug yhteydessä, tämänkin auton tehtäviä kuvaillaan hieman tarkemmin FIA:n turvalli-

suussäädöksistä tehdyssä saksankielisessä käännöksessä (DMSB 2017b, 46), jossa todetaan 

seuraavaa: ”Nach dem letzten Bewerber muss ein Schlusswagen jede Wertungsprüfung 

durchfahren.” Tämän perusteella käsite Schlusswagen vastaa suomenkielistä purkuauton mää-

ritelmää, ja se voidaan esittää sanastossa kyseisen termin suorana vastineena.  

6.5 Rallin organisaatio 

Rallin historian saatossa ralliautot ovat kehittyneet valtavasti. Nykyisin rallia voi ajaa hyvinkin 

erilaisilla ja erihintaisilla autoilla, riippuen siitä millä tasolla lajia harrastetaan (AKK b). Kuten 

edelläkin on todettu, ralliauton tulee olla luokiteltu johonkin ryhmään sekä luokkaan. Vaikka 

termit sarja, luokka ja ryhmä on luvun 5.6 taulukossa 4 esitetty omana osa-alueenaan, ne eivät 

tarkemman käsiteanalyysin perusteella muodosta omaa käsitejärjestelmää. Sen sijaan ne voi-

daan kuvata osana muita käsitejärjestelmiä, sillä ne kaikki muodostuvat joukosta, jonka muo-

dostaa useampi jonkin toisen käsitteen edustaja. Käsite sarja muodostuu useasta rallikilpai-

lusta, luokan muodostavat rallikilpailussa keskenään kilpailevat kilpailijaparit, ja ryhmä koos-

tuu teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavista ralliautoista. Näin ollen käsite sarja on 

kuvattu luvun 6.2. käsitekaaviossa (kuva 6), luokka löytyy luvun 6.3 kaaviosta (kuva 7) ja 

ryhmä on sisällytetty luvun 6.4. käsitekaavioon (kuva 8).  

Ralliautojen luokittelu perustuu kansainvälisiin säännöksiin. AKK (2018i) on tuottanut suoma-

laisissa sarjoissa käytössä olevien autojen tekniset määräykset sisältävän dokumentin, joka on 

käytännössä käännös FIA:n kansainvälisistä tekniikkasäännöistä, niin kutsutusta liite J:stä (mm. 

FIA 2017), johon on tehty joitakin kansallisia lisäyksiä (esim. AKK 2018i, 277). Kyseiset do-

kumentit sisältävät hyvin yksityiskohtaista tietoa muun muassa siitä, millaisia yksittäisiä osia 

autoissa saa tai ei saa käyttää. Samoja säännöksiä sovelletaan useisiin eri autourheilulajeihin, 

vaikkakin yksittäisille lajeille on myös omia lisäyksiä, joita sovelletaan vain kyseisessä lajissa, 

esimerkkinä AKK:n liite J:stä löytyvät erikoismääräykset rallicross-autoilla (mts. 390). 
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Koska valmiita määritelmiä käsitteille ryhmä ja luokka ei tiedonhaussa löytynyt, täytyy ne mää-

ritellä rallisanastoa varten itse. Tämä oli kuitenkin erittäin haasteellista käsitteiden teknisen 

luonteen vuoksi. Vaikka sanastossa ei olekaan tarkoitus määritellä yksittäisiä, tarkkojen teknis-

ten vaatimusten alaisia ryhmiä - mikä olisi paitsi erittäin vaikeaa, myös sanaston kohdekäyttä-

jien kannalta epäolennaista - vaatii pelkästään sen hahmottaminen, mitä ryhmillä ja luokilla 

yleisesti tarkoitetaan, huolellista tekniikkasääntöihin tutustumista.  

6.5.1 Ryhmä 

AKK:n liite J:n (AKK 2018i, 277) mukaan autourheilussa käytettävät autot luokitellaan kol-

meen pääluokkaan, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta ryhmästä. Rallin ryhmäjako on 

monitasoinen, esimerkiksi R-ryhmään kuuluu useita alaryhmiä, joilla on omat tekniset ominais-

piirteensä (mts. 324). Käytännössä tietyn auton luokitus määräytyy sen perusteella, mihin ryh-

mään kuuluvaksi FIA on kyseisen auton määritellyt. Lisäksi autot jaetaan useaan luokkaan sy-

linteritilavuuden mukaan (mts. 277).  

Koska ralliautot kuuluvat lähtökohtaisesti aina samaan luokituksen pääluokkaan, käytetään ter-

miä pääluokka rallin parissa harvoin, eikä sitä ole siksi tarpeen sisällyttää tähän sanastoon. Sy-

linteritilavuuteen viittaavasta nimityksestä luokka todetaan AKK:n säännöissä (AKK 2018i, 

277) myös, että ”[j]os FIA ei erityisesti toisin määrää, järjestäjien ei tarvitse sisällyttää kaikkien 

[sic] edellämainittuja [sic] luokkia kilpailun sääntöihin. Kilpailun olosuhteiden mukaan voi-

daan kaksi tai useampia peräkkäisiä luokkia yhdistää.” Ilmeisesti näin myös usein toimitaan, 

sillä termiä luokka käytetään tässä merkityksessä ralliaiheisissa teksteissä melko vähän. Myös 

ralliauton määritelmässä (luku 6.4.1) sanaa luokka käytetään myöhemmin luvussa 6.5.2 tarkas-

tellussa merkityksessä. Tämän vuoksi sylinteritilavuuteen viittaava termi luokka ei vähäisen 

käyttönsä vuoksi ole tämän sanaston käyttäjille olennainen, eikä sitä ole sisällytetty sanastoon.  

Termillä ryhmä viitataan siis ralliautoihin, jotka omaavat tietyt tekniset ominaisuudet. Sitä, mitä 

nämä tekniset ominaisuudet ovat, ei ole tässä tutkielmassa mahdollista tai tarpeellista selvittää. 

Tämän sanaston käyttötarkoituksen kannalta oppaille riittää hyvin, että he saavat yleisen, melko 

laaja-alaisen käsityksen siitä, mitä termillä ryhmä tarkoitetaan. Tämän vuoksi käsitteen erotta-

vaksi piirteeksi riittää maininta vastaavista teknisistä ominaisuuksista, jolloin voin muotoilla 

määritelmän seuraavasti: 
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ryhmä 

teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavat ralliautot 

Rallin ryhmät ovat lajin historian aikana muuttuneet useaan kertaan. Ryhmäjako on perinteisesti 

perustunut siihen, kuinka paljon auton ominaisuudet eroavat ns. tavallisesta, tieliikenteessä käy-

tettävästä tuotantoautosta.  

Määritelmän mukaisesti ryhmän muodostavat kaikki teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan vas-

taavat ralliautot. Lisäksi määritelmään liittyvässä huomautuksessa kerrotaan hieman lisää ryh-

mäjaon kehityksestä ja jakoperusteista. Erityisesti tieto siitä, että ryhmäjako on muuttunut use-

asti, auttaa oppaita hahmottamaan, miksi esimerkiksi näyttelyn autojen lisätietotauluihin on 

merkitty lukuisia ryhmiä, joista suuri osa ei edes ole nykyisin enää käytössä.  

Koska ralliautojen luokittelu perustuu kansainvälisiin säännöksiin, pääasiassa FIA:n liitteeseen 

J (FIA 2017), DMSB on tuottanut AKK:n tapaan kyseisestä dokumentista saksankielisen kään-

nöksen, joka on julkaistu DMSB:n autourheilun käsikirjassa (DMSB 2018). Sekä suomen-, sak-

san-, että englanninkieliset liite J:t noudattelevat samaa rakennetta ja sisältävät samat tiedot, 

minkä vuoksi niistä on helppoa nähdä, mitä termejä kukin lajiliitto on käyttänyt viittaamaan 

samaan asiaan. Saksankielisen liite J:ssä suomalaista pääluokkaa vastaa termi Kategorie, ryh-

mää termi Gruppe ja sylinteriluokkaa termi Hubraumklasse. Lisäksi rallin saksalaisissa sään-

nöissä (DMSB 2017a, 10) eritellään ryhmittäin termiä Gruppe käyttäen, millaisilla autoilla ral-

liin on mahdollista osallistua. Nimetyt ryhmät ovat täysin samoja, joihin myös suomenkielisissä 

teksteissä käytetään. Näin ollen termi Gruppe voidaan katsoa termin ryhmä vastineeksi.  

6.5.2 Luokka 

Termi luokka viittaa rallin säännöissä (AKK 2018a, 56–57) yleiseen luokkaan, senioriluokkaan, 

junioriluokkaan sekä nuorten luokkaan. Voidakseen osallistua rallikilpailuun jossakin edellä 

mainituista luokista, tulee kilpailijan täyttää kyseisen luokkaan osallistumisen edellytykset, esi-

merkiksi yleiseen luokaan ”saavat 1-ohjaajana osallistua sellaiset kilpailijat, jotka ovat saavut-

taneet yleiseen luokkaan vaadittavat nousupisteet”, ja senioriluokkaan ”voi […] 1-ohjaajana 

osallistua kilpailija, joka on täyttänyt 50 vuotta kilpailupäivään mennessä.” (Mp.) Näin ollen 

kilpailijoiden luokkajako perustuu kuljettajan ajokokemukseen, kilpailumenestykseen tai mui-

hin ominaisuuksiin. SM-sarjassa kilpailuun osallistujat jaetaan luokkiin heidän käyttämänsä au-

ton ominaisuuksien perusteella: sarjassa on kaksi luokkaa kaksivetoisille autoille, ja kaksi ne-

livetoisille, joihin hyväksytään vain tiettyjen ryhmien autoja (AKK 2018h). Esimerkiksi Rallin 

SM-sarjan luokassa SM1: Super4 ajetaan autoilla, jotka on luokiteltu ryhmiin S2000 tai R5 

(Ralli SM b). Mitaleita jaetaan kaikissa neljässä luokassa (Ralli SM a). Luokkajaon tarkoituk-

sena on jakaa kilpailijat suhteellisen tasaväkisiin ryhmiin, joihin kuuluvat kilpailijat kilpailevat 
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keskenään (Scuderia Palas s.d.). Näiden tietojen perusteella olen muotoillut luokan määritelmän 

rallisanastoa varten seuraavasti:  

luokka 

rallikilpailussa keskenään kilpailevat kilpailijaparit 

Rallikilpailu voi olla jaettu useaan luokkaan, jolloin jokaisessa luokassa on oma voittaja. Luok-

kajako voi perustua käytettävän auton teknisiin ominaisuuksiin, jolloin tietyssä luokassa voi kil-

pailla tiettyihin ryhmiin kuuluvia autoja. Lisäksi rallikilpailussa voi olla kuljettajan ominaisuuk-

siin perustuvia luokkia, esimerkiksi nuorille kuljettajille tarkoitettu junioriluokka tai naisten 

luokka. 

Varsinainen määritelmä on pyritty muotoilemaan siten, että se kattaisi sekä kilpailijan että auton 

ominaisuuksiin perustuvat luokat. Tämä määritelmä jo itsessään antaa sanaston kohdekäyttä-

jille riittävän hyvin kuvan siitä, miksi rallissa ylipäätään on luokkia. Määritelmään liittyvä huo-

mautus syventää tietoa tarjoamalla pintapuolisen kuvan siitä, millä perusteella luokkajakoon 

voidaan päätyä.  

Termien ryhmä ja luokka käytössä vaikuttaisi olevan jonkin verran horjuvuutta. Esimerkiksi 

Tengvall (2012) viittaa Ford Fiestaan R2-luokan ralliautona, kun taas Lumpeen (2012) uuti-

sessa ammattiopiskelijoiden kerrotaan rakentaneen Fiestasta R2-ryhmän ralliauton. AKK:n liite 

J:ssä (AKK 2018i, 324) kuitenkin puhutaan ryhmästä R2. Myös Rallimuseon sisällä termien 

käytössä on vaihtelua: esimerkiksi Rallimuseon näyttelyn ralliautoista tietoa antavissa lisätie-

totauluissa osassa autoille on nimetty ryhmä, osalle luokka ja joillekin luokitus. Tässä sanas-

tossa annetaan kuitenkin enemmän arvoa AKK:n teknisille säännöille (mt.), eikä nimitystä 

luokka katsota termin ryhmä synonyymiksi.  

Rallin saksalaisten sääntöjen (DMSB 2017a, 10) mukaisesti kilpailuun osallistuvat autot jaetaan 

luokkiin, joihin viitataan nimityksellä Klasse. Jakoperusteena on, että tietty Klasse sisältää vain 

tiettyihin ryhmiin luokiteltuja autoja. Myös rallin Saksan mestaruussarjan säännöissä (ADAC 

2017, 17; DMSB 2018, 32) käytetään termiä Klasse. Saksan kansallisen mestaruussarjan 

(DRM) säännöissä (ADAC 2017, 18) todetaan pisteenlaskusta kerrottaessa, että ”[e]s wird bei 

allen Veranstaltungen ein DRM-Gesamtklassement […] erstellt.” Näin ollen kaikissa luokissa 

(Klasse), jaetaan pisteitä yhteisesti (Gesamtklassement). DRM-sarjassa jaetaan kuitenkin pis-

teitä myös erikseen kaksivetoisten autojen luokkien kilpailijoille. Eniten kaikkien luokkien 

(Klasse) yhteisiä pisteitä saanut kuljettaja voittaa tittelin Deutscher Rallye-Meister, kun taas 

eniten kaksivetoisten autojen pisteitä saanut kuljettaja saa DRM-Sieger 2 WD-Wertung -tittelin. 

(Mts. 18–19.) Käytännössä siis nelivetoisten autojen luokat (Klasse) kilpailevat keskenään kor-

keammasta tittelistä, ja kaksivetoisten autojen hieman matalammasta.  



72 

 

ADAC:n Rallye Masters -sarjassa kilpailevat autot on puolestaan jaettu luokkiin, joihin viita-

taan termillä Division (ADAC 2017, 8–9). Jokaisessa luokassa (Division) jaetaan pisteitä ja 

sarjan lopussa palkinto kuinkin luokan parhaalle kuljettajalle, mutta tämän lisäksi niitä tarkas-

tellaan yhtenä kokonaisuutena, jonka voittaja saa mestaruustittelin (mts. 13–14).  

Lisäksi saksassa käytetään termiä Wertung: esimerkiksi Motorsport-Total.com (2017) viittaa 

WRC-sarjan WRC2-luokkaan nimityksellä WRC2-Wertung. WRC2-luokassa kilpailevat tietty-

jen ryhmien autot, joten luokkajako perustuu kilpailussa käytettävän auton ominaisuuksiin 

(WRC s.d., s.v. WRC 2). Termeillä Fahrerwertung ja Beifahrerwertung viitataan pisteisiin, 

joita jaetaan erikseen kuljettajille ja kartanlukijoille, ja joita eniten sarjan aikana keränneelle 

annetaan palkinto ja titteli (Euro Rallye Trophée 2017). Myös termi Juniorwertung on käytössä 

ja viittaa eri sarjojen junioriluokkiin, joissa kilpailevat vähemmän kokeneet tai nuoremmat kul-

jettajat (esim. Euro Rallye Trophée 2017; Rallyteam Just s.d.). Edellä mainitut palkintoluokat 

perustuvat siis kilpailijan tehtävään (kuljettaja/kartanlukija) tai muihin ominaisuuksiin. Termiä 

käytetään siis hyvin samaan tapaan suomen kielen termin luokka kanssa. 

Kaikki edellä mainitut termit, Klasse, Division ja Wertung, viittaavat jonkinlaiseen kategoriaan, 

johon kuuluvia kuljettajia laitetaan rallikisoissa paremmuusjärjestykseen. Siksi ne kaikki voi-

daan tässä sanastossa nimetä termin luokka vastineiksi.  

6.6 Huomioita rallin sanastosta  

Tämän tutkielman yhteydessä tehdyssä käsiteanalyysissa nousi esille joitakin termistön omi-

naispiirteitä, jotka toistuivat useiden termien kohdalla ja voidaan tulkita rallin termistölle tyy-

pillisiksi ominaisuuksiksi. Tässä luvussa erittelen havaittuja piirteitä, ja pohdin, mistä ne voisi-

vat mahdollisesti johtua. On kuitenkin todettava, että tämän tutkielman analyysi ei kata rallin 

koko termistöä, vaan vain kaikkein keskeisimmät, Rallimuseon oppaiden kannalta olennaiset 

termit. Tämän vuoksi havaittujen ominaispiirteiden ei voida täysin varmasti todeta koskevan 

ralliautoilun erikoisalan koko termistöä. 

Rallisanastoon valikoituneista termeistä suuri osa on yhdyssanoja. Tämän vuoksi vaikuttaa 

siltä, että suomenkielisiä rallitermejä saatetaan usein muodostaa tarkentamalla yleiskielisiä sa-

noja erilaisilla määritteillä. Esimerkkejä tällaisesta terminmuodostuksesta ovat muiden muassa 

tehdasauto, yksityistalli ja purkuauto. Lyhenteitä tähän sanastoon sisältyy vain yksi, erikoisko-

keeseen viittaava lyhenne EK, joka tosin on ralliaiheisissa teksteissä melko yleinen. Koska 

muita rallin peruskäsitteisiin kuuluvia lyhenteitä ei tässä tutkielmassa tullut esille, ei lyhentei-

den käyttö vaikuta rallin termistölle tyypilliseltä piirteeltä.  
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Ralliautoilun suomenkielinen termistö vaikuttaisi tämän tutkimuksen perusteella sisältävän yl-

lättävän vähän suoria lainoja englannista. Termeistä suurimmalla osalla on hyvin suomalainen 

kirjoitusasu, eivätkä ne ole välittömästi tunnistettavissa vieraasta kielestä lainatuiksi. On kui-

tenkin mahdollista, että osa termeistä on käännöslainoja muista kielistä, esimerkiksi englannista 

tai ruotsista. Sanastoon sisältyy myös joitakin selkeämmin lainatermeiltä vaikuttavia tapauksia, 

lähinnä rallisprint, rallicross ja historic. Osaltaan vieraalta kuulostavien termien vähäistä mää-

rää voi selittää, että ralli on Suomessa jo perinteikäs ja pitkään harrastettu laji. Vaikka ralli 

nykyään onkin hyvin kansainvälistä, Suomessa sitä on jo kauan harrastettu ja harrastetaan edel-

leen aktiivisesti myös kansallisella tasolla, mikä luo kysyntää suomenkielisille termeille.  

Suomenkielisten termien tapaan myös saksankieliseen rallin perustermistöön kuuluu paljon yh-

dyssanoja ja vähän lyhenteitä. Toisin kuin suomessa, saksan kielessä monet rallitermit ovat 

kuitenkin selkeästi englannista lainattuja. Esimerkiksi termit Super Special Stage ja Safety 

Crew ovat suoria lainoja englannin kielestä. Lisäksi useaan käsitteeseen voidaan myös viitata 

sekä englannista lainatulla, että kotoperäisellä saksankielisellä termillä. Esimerkkejä tästä ilmi-

östä ovat termit Beifahrer ja Co-Pilot sekä Roadbook ja Bordbuch. Luultavasti saksaan suoraan 

englannin kielestä lainattujen termien suurempaa määrää suomeen verrattuna selittää osaltaan 

saksan ja englannin kirjaimistojen sekä ääntämisen suhteellinen samankaltaisuus, mikä helpot-

taa suorien lainojen omaksumista ja käyttöä. Englannista ja saksasta peräisin olevien termien 

käyttö rinnakkain lisää osaltaan synonyymien määrää termistössä. 

Synonyymien runsas määrä vaikuttaisi olevan tyypillistä saksankieliselle termistölle laajem-

minkin. Moniin rallin peruskäsitteisiin voi viitata usealla saksankielisellä termillä, joiden välillä 

ei ole merkityseroa. Hyvä esimerkki tästä ilmiöstä ovat termin ralliauto saksankieliset vastineet 

Rallyewagen, Rallyeauto, Rallyefahrzeug ja Rallyebolide. Koska ralliautoihin on ralliaiheisissa 

teksteissä tarpeen viitata usein, runsas synonyymivarasto mahdollistaa saman termin toiston 

välttämisen, kun tekstiin on mahdollista tuoda variaatiota synonyymien avulla. Tällaista toi-

mintatapaa on havaittavissa erityisesti ralliuutisoinnissa, joissa tekstin miellyttävyys ja viihdyt-

tävyys ovat tärkeämpiä kuin virallisemmissa yhteyksissä kuten lajisäännöissä.  

Saksankielisille ralliautoilutermeille tyypillistä vaikuttaisi olevan myös oikeinkirjoituksen hor-

juvuus. Sanastoon valikoituneista vastineista usealla on enemmän kuin yksi kirjoitusasu, joiden 

käytössä ei vaikuta olevan minkäänlaista merkityseroa, vaan eri muotoja käytetään viittaamaan 

samaan asiaan jopa yksittäisten tekstien sisällä. Erityisen paljon variaatiota vaikuttaisi liittyvän 

välimerkin käyttöön yhdyssanoissa, kuten termeissä Winterrallye ja Winter-Rallye. Joistakin 
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yhdyssanamuotoisista termeistä on olemassa myös yhteen ja erikseen kirjoitettu muoto, esimer-

kiksi Rallyesprint ja Rallye Sprint. Oikeinkirjoituksen horjuvuutta voi selittää yhtenäisen nor-

min puuttuminen.  

Suomenkieliset ja saksankieliset käsitejärjestelmät vastasivat toisiaan tähän sanastoon valikoi-

tuneiden ralliin liittyvien käsitteiden osalta pääsääntöisesti hyvin. Tämän ansiosta suurimmalle 

osalle suomenkielisistä termeistä löytyi saksankielinen termivastine. Muutamien käsitteiden 

kohdalla käsitejärjestelmissä oli kuitenkin eroa: suurimmat eroavaisuudet käsitejärjestelmissä 

koskivat suomenkielisisä käsitteitä etuauto, nolla-auto ja turva-auto. Näiden käsitteiden osalta 

vastineiden löytäminen oli muihin verrattuna selkeästi haasteellisempaa, ja sanastossa joudut-

tiin tyytymään osittaisiin vastineisiin. Käsitejärjestelmien kohtalaisen laaja vastaavuus kielten 

välillä voi osaltaan johtua siitä, että ralli lajina on nykyään melko kansainvälinen, minkä vuoksi 

kansalliset säännöt todennäköisesti pitkälti mukailevat kansanvälisissä sarjoissa voimassa ole-

via määräyksiä.  
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7 Käytettävyyden vaikutus valmiiseen sanastoon 

Tässä luvussa pohdin, kuinka käyttäjien ja käyttötilanteen analyysi on vaikuttanut valmiiseen 

sanastoon. Tarkastelen kokoamaani sanastoa luvun 4.6 tarkistuslistan (taulukko 3) valossa ja 

pohdin, millaisin keinoin lopullisen sanaston kokoamisessa ja ulkoasussa on pyritty tekemään 

Rallimuseon oppaille mahdollisimman käytettävä.  

Tämän tutkielman tuloksena syntyneen sanaston ensisijainen käyttötarkoitus on tarjota Ralli-

museon oppaille peruskäsitys rallista lajina sekä tutustuttaa heidät rallin tärkeimpiin käsitteisiin. 

Tarkistuslistan kohdassa 1.1. tarkoitettuja käyttötarkoituksen kannalta olennaisia osa-alueita 

ovat siis ne termit, joita Rallimuseon oppaat voivat tarvita opastuksia valmistellessaan ja to-

teuttaessaan. Sanastoon valikoituneita osa-alueita ja valinnan perusteluja on käsitelty luvussa 

5.6. Jotta sanasto sisältäisi kaikki käyttötarkoituksen kannalta olennaiset termit (tarkistuslistan 

kohta 1.2.), sanastoon on lisätty valittujen osa-alueiden ja niistä laadittujen käsitejärjestelmien 

ulkopuolelta termit aikakortti, ihannesaapumisaika ja tiekirja. Käsiteanalyysivaiheessa huo-

mattiin, että kyseisiä termejä tarvittiin olennaisesti muiden käsitteiden määrittelyssä ja lisätie-

tojen antamisessa, minkä vuoksi ne määriteltiin myös itsenäisinä termeinä. Toisaalta sanastosta 

myös jätettiin pois termejä ja osa-alueita, joille Rallimuseon oppaille ei ole käyttöä, tai jotka 

ovat kohderyhmälle itsestään selviä (tarkistuslistan kohta 1.3.). 

Koska sanastoon kuhunkin osa-alueeseen kuuluu vain korkeintaan kymmenkunta käsitettä, 

kaikki käsitteet on esitetty yhdessä aakkosjärjestykseen järjestetyssä sanastossa, jota ei ole ryh-

mitelty esimerkiksi osa-alueittain. Sanaston ryhmittely osa-alueittain olisi voinut tässä sanas-

tossa jopa hankaloittaa sanaston käyttöä tilanteessa, jossa käyttäjä ei ole täysin varma, mihin 

osa-alueeseen käsite kuuluu. Koska tässä sanastossa ryhmittelystä on päätetty luopua, ei tarkis-

tuslistan kohtaa 2 voida soveltaa. 

Rallisanaston kielen helppolukuisuutta (tarkistuslistan kohta 3.1) on pyritty lisäämään käyttä-

mällä määritelmissä ja huomautuksissa mahdollisimman virheetöntä ja normien mukaista suo-

men kieltä. Sanavalinnoissa on suosittu yleisiä ja laaja-alaisesti tunnettuja ilmaisuja.  

Sanastoon on kirjoitettu esipuhe, jonka otsikkona on Sanaston käyttäjälle (vrt. tarkistuslistan 

kohta 4.1). Esipuheessa on pyritty ilmaisemaan mahdollisimman selkeästi, että sanasto on laa-

dittu nimenomaan Rallimuseon oppaille, ja että sen tarkoitus on antaa oppaille peruskäsitys 

keskeisimmistä ralliin liittyvistä termeistä (kohdat 4.4 ja 4.2.). Lisäksi esipuheessa on kerrottu, 

että määritelmät on kirjoitettu vastaamaan sanaston laatimishetkellä voimassa olevia rallin 

sääntöjä, ja että rallin historiaan liittyvää taustatietoa on tarvittaessa annettu huomautuksessa 



76 

 

(tarkistuslistan kohta 4.3.). Esipuheessa on myös kerrottu, että sanastoon kuuluu käsitekaavioita 

ja hakemistot suomeksi ja saksaksi, sekä kannustetaan tutustumaan sanaston käyttöohjeisiin. 

Näin käyttäjälle syntyy hyvä kuva siitä, millaisia osia sanastoon kuuluu varsinaisen sanaston 

lisäksi.  

Erityisesti tämän rallisanaston käyttäjille tarkistuslistan kohdassa 5 mainittu käyttöohje on tär-

keä, sillä käyttäjät eivät ole tottuneita terminologisten sanastojen käyttäjiä. Suurimmalla osalla 

sanaston käyttäjistä ei ole käsitystä siitä, mitä ovat termi, käsite tai määritelmä, mutta sanaston 

käyttöohjetta on käytännössä erittäin haastavaa kirjoittaa näitä termejä käyttämättä. Ongelman 

voi kuitenkin ratkaista sisällyttämällä sanaston käyttöohjeeseen lyhyen kuvauksen terminolo-

gisen tutkimuksen peruskäsitteistä, kuten on tehty esimerkiksi Sanastokeskus TSK:n Kokonais-

turvallisuuden sanastossa (2017). Tämän sanaston osalta pohdin, onko terminologisen tutki-

muksen peruskäsitteiden selittäminen sanaston käyttöohjeen yhteydessä välttämätöntä sanaston 

käytön onnistumisen kannalta, vai onko se käyttäjien kannalta turhaa tietoa (vrt. tarkistuslistan 

kohta 1.3). Lopulta päädyin kuitenkin sisällyttämään käyttöohjeeseen lyhyen mutta informatii-

visen selityksen termeille termi, käsite ja määritelmä, sillä jos ne helpottavat käyttöohjeen ym-

märtämistä, niitä ei voida katsoa turhaksi tiedoksi. Käyttöohjeen lyhyt terminologisen tutki-

muksen peruskäsitteiden kuvaus on muokattu tämän tutkielman luvun 3 pohjalta.  

Jotta sanaston käyttöohje olisi mahdollisimman selkeä, siihen on sisällytetty esimerkkikuva ter-

mitietueesta, johon on merkitty viivojen ja tekstin avulla tietueen eri osat. Tämä auttaa käyttäjää 

hahmottamaan, mistä mikäkin tieto sanastossa löytyy. Kuvan jälkeen käyttöohjeessa on lyhyt 

kuvaus siitä, millaista tietoa kustakin termitietueen osasta löytyy. Varsinaisen sanaston käyttö-

ohjeen lisäksi sanastoon sisältyy myös oma käyttöohjeensa käsitejärjestelmille. Tässä ohjeessa 

on selitetty, mitä käsitesuhteilla tarkoitetaan sekä kuvattu käsitejärjestelmässä käytettyjä mer-

kintätapoja. Ohjeeseen on sisällytetty vain ne käsitesuhteiden muodot, joita juuri tämän sanas-

ton käsitejärjestelmissä esiintyy.  

Sanaston rakenteen (tarkistuslistan kohta 6) osalta rallisanastoon on haettu inspiraatiota Sanas-

tokeskus TSK:n sanastoista (esim. Sanastokeskus TSK 2006; 2017). Rallimuseon oppailla ei 

välttämättä ole aiempaa kokemusta terminologisista sanastoista, mutta koska Sanastokeskus 

TSK on Suomen kenties merkittävin terminologisten sanastojen tuottaja, TSK:n sanastojen ra-

kenne on varmasti tarkkaan mietitty ja sanastoja ennen käyttäneille tuttu. Rallisanasto on TSK:n 

sanastoja selkeästi suppeampi, mutta TSK:n sanastojen tapaan myös rallisanaston termitietueet 

on numeroitu sekä huomautukset sisennetty. TSK:n sanastoista poiketen rallisanastossa kaikki 

termit on esitetty omalla rivillään, mikä mielestäni selkeyttää rakennetta hieman. Sanastoon on 
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sisällytetty kaikki synonyymit, joita käsiteanalyysissä on löytynyt, mikäli ne soveltuvat Ralli-

museon kontekstiin (tarkistuslistan kohta 8.1). 

Saksankieliset vastineet, jotka eivät täysin vastaa suomenkielistä käsitettä, on merkitty lisää-

mällä sanan eteen merkki <, > tai ~ sen mukaan, onko vastine suomenkielistä käsitettä laajempi, 

suppeampi vai muulla tavalla rajautuva (vrt. luku 5.2.3). Jotta sanastossa ilmoitettujen saksan-

kielisen vastineiden kielellisesti oikeaoppinen käyttö olisi vaivatonta, on sanastossa ilmoitet-

tava myös niiden kieliopillinen suku. Merkitsin suvun lisäämällä saksankielisen vastineen jäl-

keen sulkeisiin sen yhteydessä käytettävän määräisen artikkelin. Merkitsen kunkin termin su-

vun sulkeisiin itse termin jälkeen, käyttäen lyhenteitä m, f ja n (maskuliini, feminiini ja neutri). 

Sanastoa on tarkoitus käyttää lähinnä suullisten opastusten valmisteluun. Tämän vuoksi termien 

kirjoitusasuilla ei ole suurta merkitystä, joten kaikkia yksittäisen termin mahdollisia kirjoitus-

asuja ei ole tarpeen sisällyttää sanastoon. Mikäli termillä on useita kirjoitusasuja, sanastoon on 

sisällytetty niistä vain yksi. Valinnassa on suosittu johdonmukaisesti välimerkittömiä ja yhteen 

kirjoitettuja muotoja, ellei välimerkillinen tai erikseen kirjoitettu muoto vaikuta olevan ralliau-

toilun erikoisalaan liittyvissä teksteissä selkeästi yleisemmin käytössä. Näin on toimittu aino-

astaan termin Co-Pilot osalta, josta välimerkillinen muoto on yleisempi.  

Määritelmien osalta käytettävyyteen selkeimmin vaikuttava seikka on suhteellisen runsas huo-

mautusten käyttö. Huomautusten avulla määritelmiä on voitu täydentää sellaisilla lisätiedoilla, 

jotka ovat Rallimuseon oppaille tarpeellisia. Nollamääritelmiä (tarkistuslistan kohta 7.3) sanas-

toon ei syntynyt. Toisaalta sanastossa ei myöskään syntynyt tarvetta kirjoittaa lähikäsitteiden 

piirteitä auki määritelmiin (vrt. tarkistuslistan kohta 7.4): vaikka monissa määritelmissä onkin 

viitattu muihin käsitteisiin, määritelmät tai niihin liittyvät huomautukset sisältävät kuitenkin 

myös muuta tietoa, joka auttaa määritelmän ymmärtämistä. Lisäksi monet termeistä, joilla mui-

hin käsitteisiin määritelmissä usein viitataan, esimerkiksi ralliauto ja rallikilpailu ovat melko 

läpinäkyviä, joten niistä on helppo saada määritelmän ymmärtämiseen riittävä käsitys myös 

ilman niiden oman määritelmän lukemista. Jotta määritelmien käyttö kuitenkin helpottuisi, 

määritelmistä on kursivoitu sellaiset termit, joille sanastosta löytyy myös oma määritelmä. Näin 

lukijan on helppoa nähdä, mistä termeistä löytyy sanastosta lisää tietoa, mikäli määritelmästä 

jää jotain epäselväksi. Kuvia sanastoon ei ole liitetty, sillä niille ei löytynyt selkeää tarvetta (vrt. 

tarkistuslistan kohta 7.6.) 

Vaikka sanasto on suhteellisen lyhyt, vain seitsemän sivua, siihen on laadittu hakemisto sekä 

suomeksi että saksaksi (vrt. tarkistuslistan kohta 9.1). Hakemistojen tarkoituksena on varmis-

taa, että sanaston käyttäjä saa helposti tiedon siitä, mistä tietueesta jokin tietty synonyymi tai 
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vastine löytyy, vaikka sanasto onkin järjestetty aakkosjärjestykseen yleisimmän suomenkieli-

sen termin mukaan. Lisäksi sanastossa on navigoimista helpottavat sivunumerot (vrt. tarkistus-

listan kohta 9.2), jotka mahdollistavat sanaston eri osien löytämisen sisällysluettelon perus-

teella.  

Sanaston ulkoasussa (tarkistuslistan kohta 10) on pyritty noudattamaan mahdollisimman yksin-

kertaista linjaa. Sanastossa on käytetty fonttia Times New Roman, koko 11, joka on mielestäni 

selkeä ja yleisti käytetty, joten sen voidaan olettaa olevan käyttäjille helppolukuinen (vrt. tar-

kistuslista 10.2.). Termitietueen eri osat on erotettu toisistaan kahden pisteen kokoisilla kappa-

leväleillä, minkä lisäksi jokainen tietue on esitetty omana kokonaisuutenaan, sillä termitietuei-

den välille on jätetty reilut kappalevälit, joiden koko on 24 pt (vrt. tarkistuslistan kohdat 10.3. 

ja 10.4.).  

Sanasto on käyty lävitse useaan kertaan, jotta tarkistuslistan kohdassa 11.1 mainitut käyttöä 

hankaloittavien virheiden määrä on saatu minimoitua. Inhimillisen virheen mahdollisuutta ei 

kuitenkaan ole voitu sulkea täysin pois. Käyttäjän tekemiä virheitä (tarkistuslistan kohta 11.2) 

on pyritty ehkäisemään käyttöohjeiden sekä selkeän rakenteen ja ulkoasun avulla. Homonyymit 

on tässä sanastossa merkitty hakasulkeisiin merkityllä numeroinnilla (tarkistuslistan kohta 

11.3.). Esimerkiksi termeillä ralli ja kakkoskuski on kaksi mahdollista merkitystä, joihin viita-

taan numeroilla [1] ja [2]. Aina kun monimerkityksinen termi esiintyy, sen perässä oleva nu-

merointi auttaa lukijaa hahmottamaan, kumpaan merkitykseen kyseisessä kohdassa viitataan.  

Sanaston yhdenmukaisuuteen (tarkistuslistan kohta 12) on pyritty käyttämällä sanaston ko-

koamisprosessin aikana mahdollisimman johdonmukaisia menetelmiä ja merkintätapoja. Ter-

mitietueet on rakennettu aina samaan järjestykseen ja samoja ulkoasuun liittyviä periaatteita 

noudattaen, ja käsitekaavioissa on käytetty yhdenmukaisesti samoja elementtejä, esimerkiksi 

viivojen paksuus, tekstin fontti ja fonttikoko. Saavutettavuuteen liittyvät seikat (tarkistuslistan 

kohta 13) eivät tämän sanaston tapauksessa ole keskeisiä, eikä niitä siksi ole huomioitu erityi-

sesti sanaston kokoamisprosessissa.  

Kokonaisuutena sanastossa on otettu laajasti huomioon tarkistuslistassa nimetyt käytettävyy-

teen vaikuttavat seikat nimenomaan Rallimuseon oppaiden näkökulmasta. Uskonkin tämän yh-

teenvedon ja oman opaskokemukseni perusteella, että sanasto soveltuu käyttötarkoitukseensa 

ja tarjoaa oppaille tarpeellista lisätietoa rallin erikoisalalla käytettävistä termeistä.  
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8 Lopuksi 

Tässä tutkielmassa tavoitteena oli koota Rallimuseon oppaiden tarpeisiin vastaava terminolo-

ginen suomi–saksa-rallisanasto, joka antaa oppaille peruskäsityksen rallin erikoisalan keskei-

simmistä käsitteistä sekä niihin viittaavista termeistä. Rallisanasto on ajateltu käytettäväksi apu-

välineenä ralliin tutustumisessa sekä opastuksiin valmistautumisessa. Jotta sanasto soveltuisi 

tähän käyttötarkoitukseen mahdollisimman hyvin, pohdittiin sanaston kokoamisprosessia ter-

minologisen tutkimuksen lisäksi myös käytettävyystutkimuksen näkökulmasta. Terminologis-

ten sanastojen käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä koottiin tarkistuslistaksi, jonka avulla sa-

nastojen laatijat voivat tunnistaa sanastoissaan ilmeneviä käytettävyysongelmia sekä löytää rat-

kaisuja, jotka palvelevat sanaston käyttäjää mahdollisimman hyvin.  

Tutkielman tuloksena syntynyt rallisanasto on laadittu tilanteessa, jossa kattavasti rallin perus-

käsitteitä sisältävää sanastoa ei vielä ollut olemassa. Koska rallisanastoa ei voitu rakentaa jo 

olemassa olevien sanastojen ja määritelmien pohjalta, oli esimerkiksi käsitejärjestelmien laati-

minen alan käsitteiden kokonaisuuden ja yksittäisten käsitteiden sisällön paremman hahmotta-

misen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Näin ollen terminologisen tutkimuksen ja sanastotyön pe-

riaatteet soveltuivat hyvin tässä tutkielmassa käytettäväksi. Erityisesti tämän kaltaisissa projek-

teissa, joissa sanasto kootaan alusta asti ilman minkäänlaisia valmiita määritelmiä, voisi kui-

tenkin myös käsiteltävää erikoisalaa vielä paremmin tuntevan asiantuntijan apu olla hyödyllistä. 

Terminologisten sanastojen käytettävyyttä on tutkittu toistaiseksi suhteellisen vähän. Tämä tut-

kimus kokoaa yhteen joitakin terminologisten sanastojen käytettävyyteen vaikuttavia seikkoja 

tarkistuslistaksi aiemman, pääasiassa samankaltaisten tuotteiden kuten yleiskielen sanakirjojen 

ja elektronisten termipankkien käytettävyyttä tarkastelevan tutkimuksen pohjalta. Tulevaisuu-

dessa tarkistuslistaa voisi hyödyntää apuvälineenä myös muissa sanastotyöprojekteissa, joissa 

laadittavalle sanastolle voidaan määritellä rajattu kohdekäyttäjäryhmä sekä selkeä ensisijainen 

käyttötarkoitus. Tarkistuslista voi toimia sanaston laatijan muistin tukena, jotta terminologisen 

sanaston käytettävyyteen vaikuttavat tekijät tulisivat otetuksi huomioon mahdollisimman mo-

nipuolisesti.   

Vaikka tutkimuksen tuloksena syntynyt saksa–suomi-rallisanasto vaikuttaakin tarkastuslistan 

perusteella käytettävyydeltään hyvältä, sen käytettävyys todellisuudessa paljastuu vasta käyt-

tötilanteessa, eli kun Rallimuseon oppaat pääsevät käyttämään sitä apunaan tutustuessaan ral-

liin ja valmistellessaan opastuksia. Jotta saataisiin tietoa sanaston todellisesta käytettävyydestä, 
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voitaisiin Rallimuseon oppaiden keskuudessa kerätä palautetta rallisanaston käyttökokemuk-

sista, mihin ei kuitenkaan tässä tutkielmassa ollut mahdollisuutta. Palautteen kerääminen aut-

taisi myös varmistamaan tutkielmassa laaditun tarkistuslistan paikkansapitävyyden, kun tarkis-

tuslistan perusteella laaditun sanaston käytettävyydestä todellisessa käyttötilanteessa saataisiin 

tietoa oikeilta käyttäjiltä. Vaikka tarkistuslistaa ei tässä tutkielmassa ollutkaan mahdollista tes-

tata käyttäjillä, palveli jo sen kokoaminen tarkoitustaan, sillä se herätteli pohtimaan yksityis-

kohtaisesti sitä, millaisiin asioihin sanaston kokoamisessa on kiinnitettävä huomiota, jotta lop-

putulos olisi käytettävyydeltään mahdollisimman hyvä. 

Tässä tutkielmassa esitelty rallisanasto sisältää vain osan rallin erikoisalan termeistä, sillä sen 

tarkoitus on kuvata vain Rallimuseon oppaille kaikkein tärkeimpiä käsitteitä. Sanaston ulko-

puolelle jäi vielä paljon käsitteitä ja termejä, joista olisi mahdollista koota laajempi, koko rallin 

erikoisalan kattava sanasto. Tällainen sanasto voitaisiin suunnata kaikille rallin erikoisalan 

kanssa tekemissä oleville tai siitä kiinnostuneille suomalaisille, jolloin myös sen kohderyhmä 

olisi tämän tutkimuksen tuloksena syntynyttä rallisanastoa laajempi. Lisäksi rallin kansainväli-

sen luonteen vuoksi myös suomi–englanti-rallisanastolle voisi olla tarvetta.  

Suomi–saksa-rallisanasto luovutetaan Rallimuseon ja sen henkilökunnan käyttöön keväällä 

2018. Mittatilaustyönä laaditulla sanastolla on hyvät edellytykset tarjota tarpeellista tietoa op-

paiden käyttöön sekä helpottaa heidän työtään, sillä se on räätälöity palvelemaan nimenomaan 

juuri Rallimuseon opastusten valmistelua. Sanaston laatijana toivon luonnollisesti, että rallisa-

nasto löytää tiensä oppaiden aktiiviseen käyttöön, ja että se antaa varsinkin työtään vasta aloit-

televille oppaille lentävän lähdön ralliautoiluun tutustumiseen sekä tarjoaa eväitä opastamisen 

haastavalle mutta palkitsevalle erikoiskokeelle.  
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Sanaston käyttäjälle 

Tämä rallisanasto on laadittu nimenomaisesti Rallimuseon oppaille. Sen tarkoituksena on antaa 

oppaille peruskäsitys keskeisimmistä ralliin liittyvistä termeistä, jotta opastuksiin 

valmistautuminen helpottuisi. Sanaston kokoamisen aikana on kiinnitetty erityistä huomiota 

siihen, että sanasto palvelisi oppaiden tiedonhankintatarpeita ja tarjoaisi heille hyvän kuvan 

rallista lajina sekä tärkeimmästä ralliin liittyvästä sanastosta.  

Sanaston sisältämät määritelmät on kirjoitettu siten, että ne vastaavat sanaston laatimishetkellä 

voimassaolevia rallin sääntöjä ja tämänhetkistä tilannetta. Joissakin tapauksissa määritelmän 

oheen on liitetty huomautus, joka valottaa käsiteltävän ilmiön historiallista taustaa, mikäli sen 

huomioonottaminen on Rallimuseon oppaiden näkökulmasta tarpeen.  

Suomenkielisten termien ja määritelmien lisäksi sanasto sisältää saksankielisiä vastineita, 

joiden avulla suomenkielisiin käsitteisiin voi viitata saksaksi. Vastineet on valittu siten, että ne 

sopivat käytettäväksi Rallimuseon opastuksilla tai muissa Rallimuseoon liittyvissä yhteyksissä 

viittaamaan siihen suomenkieliseen käsitteeseen, jonka yhteydessä ne on esitetty.  

Käsitteet on järjestelty käsitejärjestelmiin, joista käy ilmi, kuinka tietyt käsitteet liittyvät 

toisiinsa. Numeroidut käsitejärjestelmät löytyvät sanaston lopusta. Lisäksi sanastoon on laadittu 

sekä suomen- että saksankielinen hakemisto, joka helpottaa yksittäisten termien löytämistä. 

Hakemistosta on helppo nähdä, mistä termitietueesta termi sanastossa löytyy.  

Ennen sanaston käyttämistä on suositeltavaa tutustua Ohjeita sanaston käyttöön -osioon, jossa 

kerrotaan tarkemmin sanaston rakenteesta ja käydään läpi siinä käytetyt merkintätavat. 

Sanaston lopusta löytyvien käsitejärjestelmien käyttöön on annettu ohjeita osiossa 

Käsitejärjestelmien käytöstä.  
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Ohjeita sanaston käyttöön 

Tämä sanasto on koottu terminologisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Käytännössä 

tämä näkyy rallisanastossa siten, että sanastossa esitettävät tiedot on ryhmitelty käsitteittäin. 

Käsite on ajatuksen tasolla olemassa oleva elementti, jonka ihminen mielessään koostaa useista 

samankaltaisista todellisen maailman ilmiöistä eli tarkoitteista. Käsitteiden tarkoitus on 

helpottaa asioiden ymmärtämistä ja jäsentämistä. Käsitteitä jäsennetään käsitepiirteiden avulla: 

käsitepiirteet kertovat käsitteelle tyypillisistä ominaisuuksista, ja auttavat rajaamaan käsitteitä 

toisistaan. Käsitepiirteiden pohjalta käsitteelle voidaan laatia määritelmä, joka on kielellinen 

kuvaus käsitteestä. Käsitteisiin voidaan viitata puheessa ja tekstissä käyttäen vakiintuneita 

nimityksiä, termejä.  

Sanaston sisältämä tieto on jaettu numeroituihin termitietueisiin. Yksi termitietue kuvaa aina 

yhtä käsitettä. Oheisessa kuvassa on esitetty esimerkki siitä, miten yksittäinen tietue on 

jäsennelty: 

19

ralli [1]

Rallye (f)

Rallyesport (m)

Automobilrallye (f)

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautoilla useasta erikoiskokeesta ja siirtymäosuudesta koostuva reitti 

mahdollisimman nopeasti (1)

Ralli alkoi kehittyä nykyiseen, nopeuteen perustuvaan muotoonsa vasta 1950-luvulla. Rallin 

varhaiseksi muodoksi katsotaan muun liikenteen joukossa ajettavat maantieajot, joissa 

tavoitteena oli päästä maaliin mahdollisimman lähellä toimitsijoiden määrittelemää 

ihanneaikaa. Rallia edeltävät autokilpailut saattoivat sisältää myös ns. taitokokeita, joissa 

mitattiin kuljettajan ajotaitoja.

saksankieliset vastineet; vastineiden suku (f),(m)

suomenkielinen termi; viittaus termin merkitykseen [1]

määritelmä

huomautus

viittaus käsitejärjestelmään

termitietueen järjestysnumero

Määritelmässä kursivoidut käsitteet on 

määritelty myös omissa termitietueissaan

 

Kuva 1: Esimerkki termitietueen rakenteesta 

Tietueessa on ilmoitettu ensimmäisenä suomenkielinen termi, jolla käsitteeseen viitataan, sekä 

joissakin tapauksissa myös samaan käsitteeseen viittaavia suomenkielisiä synonyymeja. Mikäli 

termillä on synonyymeja, ensimmäisenä ilmoitetaan yleisin tai se, joka soveltuu parhaiten 

Rallimuseon opastuksella käytettäväksi.  



 

5 

 

Suomenkielistä termiä seuraa saksankielinen vastine, jota voi käyttää suomenkielisten termien 

sijasta esimerkiksi saksankielisillä opastuksilla. Myös saksankielisiä vastineita voi olla useita, 

jolloin Rallimuseon opastuksiin parhaiten sopiva vastine on ilmoitettu ensimmäisenä. Mikäli 

saksankielinen vastine ei merkitykseltään täysin vastaa suomenkielistä termiä, parhaiten 

Rallimuseon opastuksella käytettäväksi soveltuva termi on ilmoitettu ensimmäisenä. 

Seuraava osa termitietueessa on määritelmä, joka kuvailee, mihin käsitteeseen tietueessa 

ilmoitetuilla termeillä viitataan. Määritelmässä esiintyvät termit, joille löytyy sanastosta myös 

oma määritelmä, on kursivoitu. Mikäli käsite esiintyy jossakin sanaston lopusta löytyvistä 

käsitejärjestelmistä, määritelmän loppuun on lisätty viittaus kyseisen käsitejärjestelmän 

numeroon. Joissakin tapauksissa määritelmän oheen on liitetty myös huomautus, joka antaa 

määritelmää selventävää tai muutoin oppaille hyödyllistä lisätietoa määritellystä käsitteestä. 

Huomautukset voivat sisältää myös lisätietoa suomenkielisen termin ja saksankielisen 

vastineen eroista, mikäli se on tarpeellista.  

Sanasto on järjestetty aakkosjärjestykseen suomenkielisten termien mukaan. Jos luet sanastoa 

sähköisessä pdf-muodossa, voit hakea termiä sanastosta käyttämällä pdf-lukuohjelman 

hakutoimintoa tai Windows-käyttöjärjestelmän Ctrl + F -näppäinkomentoa.  

Sanastossa käytetyt lyhenteet ja erikoismerkinnät 

~   annettu vastine ei täysin vastaa suomenkielistä termiä 

<  annettu vastine viittaa suomenkielistä termiä laajempaan käsitteeseen 

>  annettu vastine viittaa suomenkielistä termiä suppeampaan käsitteeseen 

(m)  saksankielisen vastineen suku, maskuliini 

(n)  saksankielisen vastineen suku, neutri 

(f)  saksankielisen vastineen suku, feminiini 

[nro] termillä voidaan viitata useaan käsitteeseen, esim. ralli [1] ja ralli [2] 

(nro)  viittaus käsitejärjestelmään 

kursiivi määritelmässä kursivoidulle termille löytyy sanastosta myös oma määritelmä 
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Käsitejärjestelmien käytöstä 

Sanaston loppuun on liitetty neljä kuvaa käsitejärjestelmistä, jotka kuvaavat sanastossa 

esitettyjen käsitteiden suhteita toisiinsa. Käsitteiden välisiä suhteita kutsutaan käsitesuhteiksi. 

Mikäli käsite esiintyy käsitejärjestelmässä sanaston lopussa, sen määritelmän lopussa on 

ilmoitettu käsitejärjestelmän numero. 

Puudiagrammin (kuva 2) avulla kuvataan hierarkkista käsitesuhdetta, jossa diagrammissa 

ylempänä oleva käsite on alemmalla tasolla olevan käsitteen yläkäsite. Esimerkiksi kuvassa 2 

autourheilu on esitetty yläkäsitteenä, joka alakäsitteitä ovat ralli, rallisprint ja rallicross; 

käytännössä rallin voidaan siis sanoa olevan eräs autourheilun lajeista. 

ralli

autourheilu

rallisprint rallicross ...

 

Kuva 2. Esimerkki puudiagrammista 

Jos puudiagrammissa on esitetty vain jonkin valintaperusteen mukaan valittu joukko tietyn 

yläkäsitteen alakäsitteistä, on valintaperuste eli niin kutsuttu jakoperuste esitetty diagrammissa 

muuta tekstiä pienemmällä fontilla. Näin on toimittu myös kuvan 3 esimerkissä, jossa 

käsitteellä auto on myös sellaisia alakäsitteitä, jotka eivät osallistu ralliin, mutta joita ei ole 

sisällytetty kuvan käsitejärjestelmään. 

ralliin osallistuva auto

ralliauto

etuauto
purkuauto

[auto]

 

Kuva 3. Esimerkki käsitejärjestelmään merkitystä jakoperusteesta 

Hierarkkisten käsitesuhteiden lisäksi käsiteiden välillä voi olla koostumussuhde, jota kuvataan 

kampadiagrammin (kuva 4) avulla. Koostumussuhteessa alakäsitteet ovat yläkäsitteen osia: 

esimerkiksi kuvan 4 diagrammissa yläkäsitteenä kuvattu rallikilpailu koostuu useasta osasta, 

joita ovat muiden muassa alakäsitteinä kuvatut erikoiskoe ja tarkastusasema. Mikäli 
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alakäsitteitä kuuluu yläkäsitteen muodostamaan kokonaisuuteen useampia kuin yksi, on sen 

kohdalla kampadiagrammissa kaksi viivaa.   

rallikilpailu

erikoiskoe tarkastusasema siirtymäosuus[lähtö] [maali]
 

Kuva 4. Esimerkki kampadiagrammista. 

Käsitejärjestelmät voivat olla monitasoisia, jolloin alakäsitteille on merkitty omia 

alakäsitteitään. Käsitejärjestelmät voivat myös olla yhdistelmiä puu- ja kampadiagrammeista, 

niin kutsuttuja sekakoosteisia käsitejärjestelmiä (kuva 5), jolloin samaan järjestelmään kuuluu 

sekä hierarkkisessa käsitesuhteessa että koostumussuhteessa keskenään olevia käsitteitä. 

Kuvassa 5 käsite ryhmä on esitetty koostuvaksi useasta ralliautoista. Samanaikaisesti 

käsitteellä ralliauto on myös kaksi hierarkkista alakäsitettä, tehdasauto ja asiakasauto. 

ralliauto

tehdasauto asiakasauto

ryhmä

 

Kuva 4. Esimerkki sekakoosteisesta käsitejärjestelmästä 

Käsitejärjestelmässä hakasulkeiden sisällä kuvattuja käsitteitä ei ole määritelty sanastossa, eikä 

niillä ole omaa termitietuetta (ks. kuva 4). Kolme pistettä (…) yhtenä alakäsitteenä tarkoittaa, 

että yläkäsitteellä on myös muita alakäsitteitä, joita ei ole ollut tarpeellista sisällyttää tähän 

sanastoon (ks. kuva 2). 
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Suomi–saksa-rallisanasto 

1 

aavikkoralli 

Wüstenrallye (f) 

rallikilpailu, jonka reitistä vähintään osa ajetaan aavikolla (2) 

Tunnetuin aavikkoralli on Dakarin ralli, joka tunnetaan alkuperäisen reittinsä mukaisesti myös 

Pariisi-Dakar-rallina. Kestävyyttä vaativassa, nykymuodossaan 14 päivää kestävässä rallissa 

on omat sarjansa autoille, rekoille ja moottoripyörille. Vuodesta 2009 alkaen Dakarin ralli on 

ajettu Etelä-Amerikassa. 

2 

aikakortti 

Kontrollkarte (f) 

kirjallinen dokumentti, johon merkitään aikatarkastusasemien väliset ajoajat sekä pisin erikoiskokeen 

suorittamiseen sallittu aika 

Aikakortti esitetään toimitsijalle tarkastusasemalla. Aikatarkastusasemilla aikakorttiin 

merkitään aika, jolloin auto on saapunut. Merkinnöistä nähdään, ovatko kilpailijat ajaneet 

siirtymäosuuden ihanneajoajassa.  

3 

aikatarkastusasema 

Zeitkontrolle (f) 

tarkastusasema, jossa tarkastetaan, kuinka kauan aikaa kilpailijat ovat käyttäneet siirtymäosuudella (2) 

Aikatarkastusasemia on ennen erikoiskokeen lähtöön siirtymistä, sekä heti erikoiskokeen 

maalin jälkeen. Aikatarkastusasemille on saavuttava ihannesaapumisajassa.  

4 

asiakasauto 

Kundenfahrzeug (n) 

Kundenauto (n) 

ralliauto, jonka autovalmistaja on myynyt yksityistallin käyttöön (4) 

5 

autourheilu  

Automobilsport (m) 

moottoriurheilu, jossa ajetaan autoilla (1) 

Autourheilussa autoksi katsotaan myös esimerkiksi crosskart-, karting- ja formula-autot, 

kauko-ohjattavat pienoisautot sekä virtuaaliset autot. 

6 

erikoiskoe 

EK  

Wertungsprüfung (f) 

WP (f) 

rallikilpailun osuus, jossa kilpaillaan nopeudesta muulta liikenteeltä suljetulla tieosuudella (2)  
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7 

etuauto 

kilpailun järjestäjän etuautosta: 

> Vorauswagen (m) 

> Vorwagen (m) 

> Vorausfahrzeug (n) 

> 0-Fahrzeug (n) 

tallin tai kilpailijan omasta etuautosta: 

> Safety Crew (f)  

> Eisspion (m) 

> Gravel-Crew (f) 

> Schotterspion (m) 

auto, joka ajaa erikoiskokeen läpi ennen kilpailijoita (4) 

Kilpailun järjestäjän etuautot (turva-autot ja nolla-autot) parantavat kilpailun turvallisuutta 

tarkistamalla erikoiskokeen toimivuuden ja varoittamalla yleisöä ensimmäisen kilpailijan 

lähestymisestä. Joissakin rallikilpailuissa sallitaan myös tallien ja kilpailijoiden omat etuautot, 

jotka välittävät kilpailijoille tietoa erikoiskokeen olosuhteista. 

Saksankieliset termit Vorauswagen, Vorwagen ja Vorausfahrzeug viittaavat kilpailun 

järjestäjän nolla-autoihin. Termi Safety Crew viittaa tallin tai kilpailijan etuautoon. Jäätä 

erikoiskokeelta talviralleissa tarkkailevasta etuautosta voidaan käyttää myös termiä Eisspion, 

muiden rallien osalta voidaan käyttää myös termiä Gravel-Crew tai Schotterspion. 

8 

historic 

historischer Motorsport (m) 

moottoriurheilu, jossa kilpaillaan vanhoilla moottoriajoneuvoilla (1) 

Historic-kilpailuja voidaan järjestää useissa moottoriurheilulajeissa ja monenlaisille 

ajoneuvoille, esimerkiksi autoille, moottoripyörille ja moottorikelkoille. Suomessa historic-

kilpailuja ajetaan muun muassa rallissa, rallisprintissä ja rata-ajossa.  

9 

ihannesaapumisaika 

Soll-Ankunftzeit (f) 

aika, jonka sisällä auton tulee saapua aikatarkastusasemalle 

Ihannesaapumisaika ilmoitetaan minuutin tarkkuudella. Etuajassa tai myöhässä saapumisesta 

seuraa aikasakkorangaistus. 

10 

kakkoskuljettaja [1] 

kakkoskuski [1] 

Nummer-2-Pilot (m) 

Nummer-2-Fahrer (m) 

kuljettaja, jonka edun ajaminen on tallille toissijaista ykköskuskiin nähden, mikäli se joutuu 

valitsemaan kuskiensa välillä (3) 
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11 

kartanlukija 

kartturi 

2-ohjaaja 

kakkoskuljettaja [2] 

kakkoskuski [2] 

Beifahrer (m) 

Co-Pilot (m) 

kilpailijaparin jäsen, joka lukee kuljettajalle nuotit tai tiekirjan merkinnät (3) 

Kartanlukijan tehtävä on helpottaa kuljettajan työtä kertomalla, mitä reitillä on seuraavaksi 

edessä. Kartanlukija huolehtii myös siitä, että kuljettajapari saapuu aikatarkastusasemille 

oikeaan aikaan. 

Huomaa, että termeillä kakkoskuljettaja ja kakkoskuski on myös toinen mahdollinen merkitys 

(ks. kakkoskuljettaja [1]), minkä vuoksi niiden käyttöä kartanlukijaan viitatessa kannattaa 

harkita. 

12 

kilpailijapari 

autokunta 

Fahrer-Team (n) 

tallin jäsenet, jotka osallistuvat rallikilpailuun ralliautossa (3) 

13 

kuljettaja 

rallikuljettaja 

rallikuski  

1-ohjaaja 

Fahrer (m) 

Rallyefahrer (m) 

Rallye-Pilot (m) 

Pilot (m) 

kilpailijaparin jäsen, joka kuljettaa ralliautoa (3) 

14 

luokka 

Wertung (f) 

Klasse (f) 

Division (f) 

rallikilpailussa keskenään kilpailevat kilpailijaparit (3) 

Rallikilpailu voi olla jaettu useaan luokkaan, jolloin jokaisessa luokassa on oma voittaja. 

Luokkajako voi perustua käytettävän auton teknisiin ominaisuuksiin, jolloin tietyssä luokassa 

voi kilpailla tiettyihin ryhmiin kuuluvia autoja. Lisäksi rallikilpailussa voi olla kuljettajan 

ominaisuuksiin perustuvia luokkia, esimerkiksi nuorille kuljettajille tarkoitettu junioriluokka 

tai naisten luokka. 

15 

moottoriurheilu  

Motorsport (m) 

urheilu, jossa ajetaan moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla (1) 
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16 

nolla-auto 

0-auto 

< 0-Fahrzeug (n) 

< Vorauswagen (m) 

< Vorwagen (m) 

< Vorausfahrzeug (n) 

etuauto, joka tarkastaa erikoiskokeen järjestelyjen toimivuuden (4) 

Nolla-autoja on usein kolme: 000-auto, 00-auto sekä 0-auto. Nolla-auto voi olla rallin 

sääntöjen mukainen ralliauto tai siviiliauto. Juuri ennen kilpailijoita erikoiskokeelle lähtevä 0-

auto ajaa reitin kilpailunomaisesti, vaikka se ei kilpailuun osallistukaan.  

Käytännössä saksankieliset termit voivat viitata myös turva-autoon. Saksalaisten sääntöjen 

mukaan yhden nolla-autoista on oltava siviiliauto.  

17 

nuotit 

rallinuotit 

Aufschrieb (m) 

Rallye-Aufschrieb (m) 

Gebetbuch (n) 

kirjallinen dokumentti, johon kilpailijapari on kirjannut muistiin reitin ominaisuuksia 

Nuotteihin kirjataan tietoa esimerkiksi reitillä olevista mutkista ja niiden jyrkkyydestä, mäistä 

ja nyppylöistä sekä parhaista ajolinjoista. Nuotteja voidaan kirjoittaa useilla eri tavoilla, mutta 

koska niitä luetaan kovassa vauhdissa, asiat pyritään ilmaisemaan mahdollisimman tiiviisti, 

esimerkiksi lyhenteitä käyttäen.  

18 

purkuauto 

Schlusswagen (m) 

auto, joka ajaa erikoiskokeen läpi sen loputtua (4) 

Purkuauton tehtävä on ilmoittaa yleisölle, että erikoiskokeen suorittaminen on päättynyt. 

19 

ralli [1] 

Rallye (f) 

Rallyesport (m) 

Automobilrallye (f) 

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla useista erikoiskokeista ja siirtymäosuuksista koostuva reitti 

mahdollisimman nopeasti (1) 

Ralli alkoi kehittyä nykyiseen, nopeuteen perustuvaan muotoonsa vasta 1950-luvulla. Rallin 

varhaiseksi muodoksi katsotaan muun liikenteen joukossa ajettavat maantieajot, joissa 

tavoitteena oli päästä maaliin mahdollisimman lähellä toimitsijoiden määrittelemää 

ihanneaikaa. Rallia edeltävät autokilpailut saattoivat sisältää myös ns. taitokokeita, joissa 

mitattiin kuljettajan ajotaitoja. 
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20 

ralliauto 

Rallyefahrzeug (n) 

Rallyewagen (m) 

Rallyeauto (n) 

Rallyebolide (f) 

auto, jolla ajetaan rallia [1] ja joka on luokiteltu kuuluvaksi johonkin kansainväliseen tai kansalliseen 

ryhmään ja luokkaan (4) 

21 

rallicross 

Rallyecross (n) 

Rallycross (n)  

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla mahdollisimman nopeasti moottori- tai soraradalla (1) 

22  

rallikilpailu 

ralli [2] 

Rallye (f) 

rallissa [1] käytävä yksittäinen kilpailu (2) 

Rallikilpailu koostuu reitistä, jonka varrella on useita erikoiskokeita ja aikatarkastusasemia. 

Rallikilpailu voi jakautua useammalle päivälle.  

23 

rallisprint 

~ Rallyesprint (m) 

autourheilu, jossa ajetaan henkilöautolla mahdollisimman nopeasti muulta liikenteeltä suljetulla 

reitillä, joka ajetaan yhden kilpailun aikana useaan kertaan (1) 

Rallisprintin reitti muistuttaa yksittäistä rallin erikoiskoetta.  

Suomessa ralli ja rallisprint nähdään omina lajeinaan, vaikka ne muistuttavatkin toisiaan 

suuresti. Saksassa termillä Rallyesprint viitataan yleisesti rallikilpailuun, jonka pituus on 

normaalia lyhempi.  

24 

reittitarkastusasema 

Durchfahrtskontrolle (f) 

tarkastusasema, jossa aikakorttiin ei merkitä saapumisaikaa (2) 

25 

ryhmä 

Gruppe (f) 

teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan vastaavat ralliautot (4) 

Rallin ryhmät ovat lajin historian aikana muuttuneet useaan kertaan. Ryhmäjako on 

perinteisesti perustunut siihen, kuinka paljon auton ominaisuudet eroavat ns. tavallisesta, 

tieliikenteessä käytettävästä tuotantoautosta.  
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26 

sarja 

Serie (f) 

useammasta kuin yhdestä rallikilpailusta koostuva kilpailullinen kokonaisuus (2) 

Sarjaan kuuluvista rallikilpailuista yhteensä eniten pisteitä kerännyt kilpailija voittaa kyseisen 

sarjan mestaruuden. Rallisarjoja ovat esimerkiksi rallin maailmanmestaruussarja WRC sekä 

rallin suomenmestaruussarja Ralli-SM. 

27 

siirtymäosuus 

siirtymätaival 

Verbindungsetappe (f) 

rallikilpailun osuus, jonka aikana siirrytään erikoiskokeesta toiseen (2) 

Siirtymäosuudet ajetaan yleisillä teillä, minkä vuoksi niiden aikana tulee noudattaa 

nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä. 

28 

talli  

tiimi 

Team (n) 

organisaatio, jonka nimissä kilpailijapari osallistuu ralliin (3) 

Tallit kilpailevat keskenään siitä, minkä tiimin kuljettajat saavat eniten pisteitä. 

29 

talviralli 

Winterrallye (f) 

rallikilpailu, joka ajetaan talvisissa olosuhteissa (2) 

30 

tarkastusasema 

Kontrollstelle (f) 

rallikilpailun osuus, jossa kilpailijoiden tulee ilmoittautua ja esittää aikakorttinsa (2) 

31 

tehdasauto 

Werksauto (n) 

Werkswagen (m) 

ralliauto, jonka autovalmistaja on valmistanut tehdastallin käyttöön (4) 

32 

tehdastalli 

tehdastiimi 

Herstellerteam (n) 

talli, jonka toimintaa rahoittaa autovalmistaja (3) 
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33 

tiekirja 

Roadbook (n) 

Bordbuch (n) 

kirjallinen dokumentti, jossa määritellään rallikilpailussa käytettävä reitti, aikatarkastusasemat ja 

erikoiskokeet sekä ihannesaapumisajat  

34 

turva-auto 

< Vorauswagen (m) 

< Vorwagen (m) 

< Vorausfahrzeug (n) 

< 0-Fahrzeug (n) 

etuauto, joka tarkastaa erikoiskokeen turvallisuuden (4)  

Turva-autoja voi olla useampia kuin yksi. Turva-autojen tehtävä on tarkistaa erikoiskokeen 

turvallisuus sekä kilpailijoiden että yleisön turvallisuuden kannalta. Turva-autot ovat 

siviiliautoja, eivätkä ohjaajat käytä turvavarusteita. 

Saksan kielessä ei ole omaa nimitystä turva-autolle. Vastaavia tehtäviä hoitavat käytännössä 

nolla-autot, joihin voidaan viitata samoilla saksankielisillä termeillä.  

 35 

ykköskuljettaja 

ykköskuski 

Nummer-1-Pilot (m) 

Nummer-1-Fahrer (m) 

kuljettaja, jonka etua talli ensisijaisesti ajaa, mikäli se joutuu valitsemaan kuljettajiensa välillä (3) 

Jotta joku tallin kuljettajista voittaisi mestaruuden, talli voi valita epävirallisesti ns. 

ykköskuskin, jonka etuja se valintatilanteessa ensisijaisesti edistää.  

36 

yksityistalli 

Privatteam (n) 

talli, jonka toiminnan rahoitus ei ole peräisin autovalmistajalta (3) 

37 

yleisöerikoiskoe 

Super Special Stage (f) 

erikoiskoe, joka järjestetään niin, että yleisön on helppo seurata sitä (2) 

Yleisöerikoiskokeet järjestetään usein kaupungissa tai radalla. 
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Käsitejärjestelmät 

 

1. Moottoriurheilu 

moottoriurheilu

autourheilu

ralli rallicrossrallisprint ...

[moottoripyörä-

urheilu]

...
historic

[moottorikelkka-

urheilu]

 

 

2. Rallikilpailu 

rallikilpailu

erikoiskoe tarkastusasema

aikatarkastusasema reittitarkastusasema

siirtymäosuus[lähtö] [maali]

yleisöerikoiskoe

aavikkoralli talviralli

sarja
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3. Talli 

kilpailijapari

kuljettaja kartanlukija

ykköskuljettaja kakkoskuljettaja

[tiimipäällikkö] [huoltotiimi] ...

talli

tehdastalli

yksityistalli

luokka

 

 

4. Ralliin osallistuvat autot 

                 

ralliin osallistuva auto

ralliauto

etuauto
purkuauto

turva-auto nolla-auto

tehdasauto asiakasauto

[auto]

ryhmä
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Suomenkielinen hakemisto 

Hakemistossa ilmoitetut numerot viittaavat termitietueen numeroon 

0-auto   16 

1-ohjaaja   13 

2-ohjaaja  11 

aavikkoralli  1 

aikakortti  2 

aikatarkastusasema 3 

asiakasauto  4 

autokunta  12 

autourheilu   5 

EK    6 

erikoiskoe  6 

etuauto   7 

historic   8 

ihannesaapumisaika 9 

kakkoskuljettaja 10, 11 

kakkoskuski  10, 11 

kartanlukija  11 

kartturi   11 

kilpailijapari  12 

kuljettaja  13 

luokka   14 

moottoriurheilu   15 

nolla-auto  16 

nuotit   17 

purkuauto  18 

ralli    19, 22 

ralliauto  20 

rallicross  21 

rallikilpailu  22 

rallikuljettaja  13 

rallikuski   13 

rallinuotit  17 

rallisprint  23 

reittitarkastusasema 24 

ryhmä   25 

sarja   26 

siirtymäosuus  27 

siirtymätaival  27 

talli    28 

talviralli  29 

tarkastusasema  30 

tehdasauto  31 

tehdastalli  32 

tehdastiimi   32 

tiekirja   33 

tiimi   28 

turva-auto  34 

ykköskuljettaja  35 

ykköskuski  35 

yksityistalli  36 

yleisöerikoiskoe 37 
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Saksankielinen hakemisto 

Hakemistossa ilmoitetut numerot viittaavat termitietueen numeroon 

0-Fahrzeug  7, 16, 34 

Aufschrieb  17 

Automobilrallye 19 

Automobilsport  5 

Beifahrer  11 

Bordbuch  33 

Co-Pilot  11 

Durchfahrtskontrolle 24 

Eisspion   7 

Fahrer   13 

Fahrer-Team  12 

Gebetbuch  17 

Gravel-Crew   7 

Gruppe   25 

Herstellerteam  32 

historischer Motorsport 8 

Klasse   14 

Kontrollkarte  2 

Kontrollstelle  30 

Kundenauto  4 

Kundenfahrzeug 4 

Motorsport  15 

Nummer-1-Pilot 35 

Nummer-1-Fahrer 35 

Nummer-2-Fahrer 10 

Nummer-2-Pilot 10 

Pilot   13 

Privatteam  36 

Rallycross     21 

Rallye   19, 22 

Rallye-Aufschrieb 17 

 

Rallyeauto  20 

Rallyebolide  20 

Rallyecross                     21 

Rallyefahrer                   13 

Rallyefahrzeug   20 

Rallye-Pilot  13 

Rallyesport  19 

Rallyesprint  23 

Rallyewagen  20 

Roadbook  33 

Safety Crew   7 

Schlusswagen  18 

Schotterspion   7 

Serie   26 

Soll-Ankunftzeit 9 

Super Special Stage 37 

Team   28 

Verbindungsetappe 27 

Vorausfahrzeug  7, 16, 34 

Vorauswagen   7, 16, 34 

Vorwagen   7, 16, 34 

Werksauto  31 

Werkswagen  31 

Wertungsprüfung 6 

Winterrallye  29 

WP   6 

Wüstenrallye  1 

Zeitkontrolle              3 
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Sanaston lähteet 

Alla olevassa luettelossa on listattu lähteet, joihin ei ole viitattu tutkielmassa, mutta joita on 

hyödynnetty rallisanaston kokoamisprosessissa. 

ADAC Motorsport 2011. Pressekonferenz am Samstag. Saatavilla: https://www.adac-rallye-

deutschland.de/de/artikel/pressekonferenz-am-samstag-teamorder-frustriert-

ogier-140371. [Luettu 17.1.2018.] 

ADAC Motorsport 2011. Sven Haaf pilotiert Vorauswagen. https://www.adac-rallye-

deutschland.de/de/artikel/-140345. [Luettu 26.1.2018.] 

ADAC Motorsport 2014. ADAC Opel Rallye Team 2015 mit Neubesetzung - Griebel und 

Bergkvist peilen Junior Rallye-EM an. Saatavilla: https://www.motorsport-

magazin.com/adac-opel-rallye-cup/news-204375-griebel-und-bergkvist-peilen-

junior-rallye-em-an/. [Luettu 18.1.2018.] 

ADAC Motorsport 2015. Vorschau Rallye Mexiko. Saatavilla: https://www.adac-rallye-

deutschland.de/de/artikel/vorschau-rallye-mexiko-schotterschlacht-in-duenner-

luft-163271. [Luettu 17.1.2018.] 

ADAC Motorsport 2017. Start frei für die ADAC Rallye Deutschland 2017. Saatavilla: 

https://www.adac-rallye-deutschland.de/de/artikel/-240519. [Luettu 12.1.2018.] 

ADAC Nordrhein e.V. s.d. Sportbeauftragte. Saatavilla: https://motorsport-

nordrhein.de/sportbeauftragte/. [Luettu 9.1.2018.] 

ADAC Südbaden 2016. Ausschreibung. Saatavilla: https://www.motorsport-

suedbaden.de/fileadmin/oc/cal_data/Ausschreibung_Winterrallye_0b4fdd04.pdf 

[Luettu 5.1.2018.] 

ADAC s.d. Premiere für die erste Winter-Rallye. Saatavilla: 

https://www.adac.de/infotestrat/oldtimer-youngtimer/newsletter/Schauinsland-

Winter-Rallye.aspx. [Luettu 5.1.2018.] 

ADAC s.d. Rallye Sprint. Saatavilla: https://www.adac.de/sp/sport-

sby/automobil/rallye/rallyesprint.aspx. [Luettu 8.1.2018.] 

ADAC s.d. Premiere für die erste Winter-Rallye. Saatavilla: 

https://www.adac.de/infotestrat/oldtimer-youngtimer/newsletter/Schauinsland-

Winter-Rallye.aspx. [Luettu 5.1.2018.] 
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1 Einleitung 

Finnland ist schon seit mehreren Jahrzehnten das Heimatland von vielen erfolgreichen Motor-

sportlern, besonders in der Rallye und in der Formel 1. Der Rallyesport hat viele aktive finni-

sche Anhänger, und 2017 landete der Sport auf dem siebten Platz in einem Ranking von meist 

geschätzten Sportarten in Finnland (Muukkonen 2017). Die Rallye spielt in Finnland so eine 

wichtige Rolle, dass es in 2016 ein eigenes Museum der Geschichte des Rallyesportes gewid-

met wurde (Mobilia b). Das Museum Rallimuseo liegt in Kangasala, als ein Teil des Museums 

für Wege und Verkehr, Mobilia.  

Das Thema für diese Masterarbeit stammt aus einem authentischen Bedarf im Arbeitsleben. Bei 

der täglichen Arbeit in Rallimuseo wurde es bemerkt, dass die Museumführerinnen und -führer 

eine Reihe von Fachtermini beherrschen müssen, um erfolgreich über Rallye mit fachkündigen 

Rallyebegeisterten und anderen Museumbesuchern zu sprechen. Jedoch kennen die Mitarbeiter, 

die Führungen in der Museumausstellung leiten, die Welt der Rallye teilweise ziemlich 

schlecht. Um erfolgreiche Führungen zu geben, müssen die Museumsführer ihre Rallyekennt-

nisse in ihrer Freizeit verbessern. Umso schwieriger wird das Aufgabe, falls eine Führung auf 

eine fremde Sprache ausgegeben werden soll.  

In dieser Masterarbeit wird ein Rallyeglossar für die Museumsführer in Rallimuseo nach den 

Prinzipien der Terminologielehre erfasst. Das Glossar wird die wichtigsten Termini der Fach-

bereich Rallye auf Finnisch und auf Deutsch enthalten, und steht den Museumsführern zur Ver-

fügung, wenn sie die Rallye kennenlernen und Führungen planen. Das Ziel des Glossars ist, 

den Museumsführern ein Verständnis der wichtigsten Fachausdrücke in der Rallye zu geben. 

Um zu sichern, dass dieses Ziel erreicht wird, wird in dieser Arbeit auch auf die Brauchbarkeit 



 

 

 

des Glossars viel Wert gelegen. Da es noch ziemlich wenig Forschung zur Brauchbarkeit von 

fachsprachlichen Glossaren gibt, werden in dieser Arbeit Ergebnisse aus der Forschung der 

Brauchbarkeit von ähnlichen Produkten, das heißt von gemeinsprachlichen Wörterbüchern 

(Nielsen 2008), elektronischen Wörterbüchern (Heid 2011; Müller-Spitzer 2014) und Termi-

nologiedatenbanken (Marcos 2006), für ein fachsprachlichen Glossar adaptiert. Basierend auf 

diesen früheren Forschungen werden die wichtigsten Merkmale eines brauchbaren Glossars 

auflistet. Diese Liste wird als eine Kontrollliste bei der Erfassung des Rallyeglossars verwendet, 

um die optimale Brauchbarkeit des Glossars zu sichern.  

In dieser Kurzfassung der Masterarbeit werden zuerst die wichtigsten theoretischen Ansätze 

der Arbeit kurz vorgestellt. Dazu gehören die Hauptprinzipien der Terminologielehre und Ter-

minologiearbeit, sowie auch die Brauchbarkeitsforschung und die Brauchbarkeit von termino-

logischen Glossaren. Danach werden die Arbeitsmethoden bei der Erfassung des Rallyeglossars 

beschrieben, und die Ergebnisse der Begriffsanalyse zusammengefasst. Zum Schluss werden 

die wichtigsten Ergebnisse dieser Masterarbeit und mögliche Themen für weitere Studien dis-

kutiert. 

2 Grundbegriffe der Terminologielehre 

Die Terminologielehre ist ein Wissenschaftsfeld, das Fachausdrücke und Termini in Fachspra-

chen untersucht (Nykänen & Kalliokuusi 1999, 174). Als Fachsprache gelten Sprachen oder 

Sprachformen, die in der Kommunikation innerhalb ein bestimmtes Feld verwendet werden 

(Arntz, Picht & Schmitz 2014, 11). Fachsprachen sind zum Beispiel die Sprachen des Sports 

oder der Medizin. Zentrale Konzepte in der Terminolgielehre sind Gegenstand, Begriff und 

Benennung. Diese sind miteinander verbunden, und bilden das sogenannte semiotische Dreieck 

(Gomperz 1908, in Néoth 1990, 89 und Felber 1984, 100).  

Ein Gegenstand ist nach Suonuuti (2012, 11) ein Phänomen der Realität. Sanastokeskus TSK 

(2006, s.v. tarkoite) sieht als Gegenstände auch solche Phänomene, die in der realen Welt nicht 

existieren, wie ein Einhorn. Nach Wüster (1985, 6) sind Gegenstände einmalig und zeitgebun-

den, und sie können materiell, wie zum Beispiel dieser Tisch oder abstrakt und immateriell, wie 

zum Beispiel ein Gedanke, der gerade gedacht wird sein.  

Nach Wüster (1985, 7) ist ein Begriff ein Denkelement, das aus mehreren, einander ähnlichen 

Gegenstände erfasst wird, und dessen Zweck ist, die Welt zu ordnen. Begriffe können Allge-

meinbegriffe sein, in dem sie mehrere Gegenstände vertreten, oder Individualbegriffe, die nur 

einen, einzigartigen Gegenstand vertreten (Arntz et al. 2014, 51). Mit jedem Begriff können 



 

 

 

sogenannte Ordnungsmerkmale verbunden werden, die die Eigenschaften des Begriffes be-

zeichnen und ihn von anderen Begriffen unterscheiden (Wüster 1985, 14).  

Begriffe sind miteinander verbunden, und bilden sogenannte Begriffssysteme (Suonuuti 2012, 

13). Zwischen Begriffe kann es Beziehungen verschiedener Art geben, am wichtigsten sind 

jedoch Abstraktionsbeziehungen, Bestandsbeziehungen und nicht-hierarchische Beziehungen 

(ibid.) Abstraktionsbeziehungen sind Beziehungen zwischen sogenannten Ober- und Unterbe-

griffen (Suonuuti 2012, 13; Arntz et al. 2014, 80). In solchen Fällen haben die beiden Begriffe 

die gleichen Ordnungsmerkmale, aber der Unterbegriff hat noch ein oder mehrere zusätzliche 

Merkmale (Suonuuti 2012, 13). Ein Oberbegriff kann auch mehrere Unterbegriffe haben, und 

Unterbegriffe können als Oberbegriffe für weitere Unterbegriffe dienen (ibid.) Bei Bestands-

beziehungen ist der Unterbegriff ein Teil der Gesamtheit des Oberbegriffes (Suonuuti 2012, 

15). Gibt es zwischen Begriffe eine nicht-hierarchische Beziehung, wird es nicht von Ober- 

oder Unterbegriffe gesprochen. Nicht-hierarchische Beziehungen können sehr unterschiedlich 

sein, und sie entstehen zum Beispiel zwischen Grund und Folge, Produzent und Produkt oder 

Tätigkeit und Täter (Suonuuti 2012, 17). Beziehungen zwischen Begriffe werden durch eine 

Begriffsanalyse herausgefunden (Suonuuti 1999, 29). 

Wenn es nötig ist, auf Begriffen sprachlich zu verweisen, werden Benennungen verwendet. 

Benennungen sind sprachliche Symbole, zum Beispiel Wörter, Wortgruppen oder andere Spra-

chelemente, die Begriffe vertreten (Wüster 1985, 32; Suonuuti 2012, 11). Benennungen in 

Fachsprachen werden auch Termini genannt (Wüster 1985, 35).  

Es ist auch möglich, eine sprachliche Beschreibung eines Begriffes zu verfassen; diese Be-

schreibungen werden Definitionen genannt, und ihr Zweck ist, Begriffe sprachlich mit Hilfe 

von anderen, bekannteren Begriffen zu beschreiben (Wüster 1985, 29; Suonuuti 2012, 11). Ter-

minologische Definitionen beziehen sich immer auf die Begriffssysteme und auf die Ordnungs-

merkmale des zu definierenden Begriffes (Kalliokuusi 1999, 45). In einer terminologischen 

Definition wird es bekanntgegeben, zu welcher Ganzheit gehört der Begriff, und wie der defi-

nierte Begriff sich von anderen Begriffen in dieser Ganzheit unterscheidet (ibid.) 

Unter terminologischen Definitionen sind zwei Haupttypen zu finden: Inhaltsdefinition und 

Umfangsdefinition (Suonuuti 2012, 19). In einer Inhaltsdefinition werden die Ordnungsmerk-

male eines Begriffes bekanntgegeben (Suonuuti 2012, 20). Alle Merkmale müssen jedoch nicht 

einzeln erwähnt werden, sondern es genügt ein Verweis auf den Oberbegriff des zu definieren-

den Begriffs, der die gleichen Ordnungsmerkmale besetzt (Kalliokuusi 1999, 48; Arntz et al. 



 

 

 

2014, 66). Zusätzlich zu dem Oberbegriff werden in der Definition nur solche Ordnungsmerk-

male des zu definierenden Begriffes erwähnt, die ihn von den anderen Unterbegriffen des Ober-

begriffes unterscheiden (Suonuuti 2012, 20). Handelt es sich um eine Umgangsdefinition, wer-

den in der Definition alle Gegenstände, aus denen der Begriff entsteht, erwähnt. Umfangsdefi-

nitionen können nur in Situationen, in denen der Zahl von zu dem Begriff gehörenden Gegen-

stände begrenzt ist, verwendet werden. (Arntz et al. 2014, 67.) 

In einem bestimmten Fachbereich kann es nötig sein, die Begriffe und ihre Benennungen sys-

tematisch zu analysieren. Diese Tätigkeit wird auch Terminologiearbeit genannt. (Sanastokes-

kus TSK 2006, s.v. sanastotyö.) Bei der Terminologiearbeit werden die Termini eines Fachbe-

reiches aus Fachtexten gesammelt, Begriffe identifiziert und zu Begriffssysteme geordnet. Die 

Begriffe werden definiert, und die gesammelte Information wird in Wörterbücher, Terminolo-

gielisten oder Glossare zusammengefasst. (Nykänen 1999a, 63ff.) Der Ablauf des Terminolo-

giearbeitprozesses bei der Erfassung des Rallyeglossars wird genauer im Kapitel 4 erläutert.  

3 Brauchbarkeit der terminologischen Glossare  

Ovaska, Aula und Majaranta (2005, 4) zitieren den Standard ISO 9241-11, und definieren 

Brauchbarkeit als „the extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction, in a specified context of use.” 

Früher wurde die Brauchbarkeit eher als eine Eigenschaft der technischen Geräte und Systeme 

betrachtet, da die Brauchbarkeitsforschung sich am Anfang meistens mit der Interaktion zwi-

schen Mensch und Maschine beschäftigt hat (Suojanen et al. 2012, 15f.). Heutzutage wird auch 

die Brauchbarkeit von anderen Produkten häufig geforscht, zum Beispiel die Brauchbarkeit von 

Übersetzungen (z.B. Suojanen et al. 2012).  

Der Leser eines fachsprachlichen Glossars hat oft ein definiertes Ziel für das Lesen: er will 

üblicherweise die Bedeutung eines bestimmten Begriffes herausfinden, und Informationen über 

den Gebrauch des Terminus erhalten. Deshalb ist es sinnvoll zu überlegen, ob der Leser – oder 

in diesem Fall, der Benutzer – die nötigen Informationen aus dem Glossar überhaupt bekommt, 

und wie schwer es für ihn war, die Information zu finden und zu verstehen. Ist es dem Leser 

einfach und mühelos, das Glossar erfolgreich zu verwenden, ist die Brauchbarkeit des Glossars 

sehr gut. Das Rallyeglossar in dieser Masterarbeit hat einen besonders klar definierten Zweck, 

dessen Erfüllung durch die gute Brauchbarkeit des Glossars erleichtert werden kann.  

Die Brauchbarkeit eines Produktes kann durch eine heuristische Evaluation eingeschätzt wer-

den, in der Experten schätzen, ob ein Produkt die Kriterien für eine gute Brauchbarkeit erfüllt 



 

 

 

(Suojanen et al. 2012, 98). Dabei werden sogenannte Heuristiken verwendet. Die Heuristiken 

listen Merkmale und Eigenschaften auf, über die ein Produkt verfügen muss, um brauchbar zu 

sein (ibid.).  

Es gibt noch relativ wenig Forschung darüber, welche Eigenschaften ein fachsprachliches Glos-

sar aufweisen soll, um möglichst Brauchbar zu sein. Aus dem Blickwinkel der Brauchbarkeit 

sind jedoch andere Produkte geforscht werden, die in einer sehr ähnlichen Weise und zu ähnli-

chen Zwecken verwendet werden. In dieser Masterarbeit werden die Merkmale eines brauch-

baren Glossars aus Studien über die Benutzer und die Brauchbarkeit von gemeinsprachlichen 

Wörterbüchern, elektronischen Wörterbüchern und elektronischen Terminologiedatenbanken 

adaptiert.  

Heid (2011, 288f.) erkennt zwei Herausforderungen bei der Erfassung eines Wörterbuches: ers-

tens muss der Inhalt des Wörterbuches den Bedarf des Benutzers entsprechen, und zweitens 

müssen die enthaltene Informationen so weitergegeben werden, dass der Benutzer sie leicht 

verstehen und verwenden kann. Diese zwei Herausforderungen sind zentral bei allen lexikogra-

fischen Produkten, auch bei einem fachsprachlichen Glossar. In dieser Arbeit wird es bei der 

Erfassung des Rallyeglossars danach gestrebt, diese zwei Herausforderungen so zu bestehen, 

dass das fertige Glossar die Bedürfnisse der Museumsführer in Rallimuseo entspricht. 

Kalliokuusi (1997; 1999) thematisiert terminologische Definitionen und das, wie schwer oder 

einfach es für den Nutzer ist, Informationen aus den Definitionen zu erhalten. Das Problem mit 

terminologischen Definitionen ist oft, dass der Nutzer sie als zu wissenschaftlich und zu syste-

matisch findet (Kalliokuusi 1999, 41). Als Lösung schlägt Kalliokuusi (1999, 52) vor, dass die 

Definitionen aus einem bestimmten Blickwinkel geschrieben werden, und dass dieser Blick-

winkel auch dem Nutzer bekanntgegeben wird. Die Definitionen können bei Bedarf auch mit 

Anmerkungen versehen werden, um zusätzliche, das Verstehen erleichternde Informationen 

dem Nutzer zu vermitteln (Kalliokuusi 1999, 54.). 

Müller-Spitzer (2014) beschreibt eine Benutzungsforschung elektronischer Wörterbücher, in 

der mehrere Merkmale einer für den Nutzer angenehmen und leicht verwendbaren Wörterbuch-

ansicht erkannt wurden. Diese Merkmale konzentrieren sich eher auf den äußerlichen Eigen-

schaften der Wörterbücher, die jedoch eine wichtige Rolle bei der Weitergebung der Informa-

tionen spielen (Müller-Spitzer 2014, 126f.). Marcos (2006) formuliert Heuristiken zur Evalua-

tion der Brauchbarkeit von Terminologiedatenbanken, in denen zehn Merkmale einer brauch-

baren Datenbank aufgelistet sind. Die Ergebnisse dieser zwei Studien können teilweise auch 



 

 

 

für fachsprachliche Glossare adaptiert werden, da sie erläutern, was für Eigenschaften ein Pro-

dukt haben soll, sodass es dem Nutzer möglichst einfach ist, ein bestimmtes Wort unter eine 

Menge von Wörter auszusuchen, und ihr Bedeutung und ihre Anwendung kennenzulernen.  

Basierend auf die Studien von Kalliokuusi (1997; 1999), Marcos (2006) und Müller-Spitzer 

(2014) wurde in dieser Masterarbeit eine Kontrollliste erfasst, in der die wichtigsten Eigen-

schaften eines brauchbaren fachsprachlichen Glossars aufgelistet werden. Diese Liste enthält 

insgesamt 39 Merkmale in 13 verschiedenen Teilgebieten, die zu einer besseren Brauchbarkeit 

eines Glossars dienen.  

Laut dieser Liste sollen die Informationen in einem Glossar so ausgewählt sein, dass alle für 

den Nutzer wesentliche Teilbereiche und Termini mit ihren Synonymen enthalten sind. Jedoch 

sollen alle für den Nutzer unwesentlichen Informationen aus dem Glossar ausgeschlossen sein. 

Die Begriffe sollen so organisiert sein, dass ihre Gruppierung den Erwartungen des Nutzers 

entspricht und logisch für ihn ist. Die Sprache und die Ausdrücke, die im Glossar verwendet 

werden, müssen verständlich für den Nutzer sein. Das Glossar soll auch ein Vorwort enthalten, 

das dem Nutzer bekanntgibt, zu welchen Zweck, aus welchem Blickwinkel und für wen das 

Glossar erfasst ist. Das Vorwort soll auch Informationen über die im Glossar enthaltenen Spra-

chen dem Nutzer geben. Außerdem muss das Glossar über eine Gebrauchsanweisung verfügen, 

in dem der Nutzer Informationen darüber findet, wie das Glossar optimal verwendet werden 

kann, und was mögliche Symbole und Abkürzungen im Glossar bedeuten.  

Die Struktur des Glossars soll laut der Kontrollliste logisch für den Nutzer sein, und ein Muster 

folgen, das dem Nutzer durch andere, ähnliche Produkte schon vertraut ist. Die Definitionen im 

Glossar sollen so aufgebaut sein, dass sie für den Nutzer wesentliche Informationen weiterge-

ben, und sprachlich verständlich sind. Die Definitionen müssen immer informativ genug sein, 

sodass sie nicht nur auf andere, unbekannte Begriffe verweisen und dem Nutzer zwingen, meh-

rere Definitionen zu Lesen, vor er einen Begriff verstehen kann. Bei Bedarf sollen die Defini-

tionen mit zusätzlichen Anmerkungen versehen sein, die weitere Informationen zu dem Begriff 

geben und das Verstehen der Definition erleichtern.  

Um das Navigieren im Glossar zu erleichtern, soll das Glossar einen Index und Seitennummern 

enthalten. Das Aussehen des Glossars soll einfach bleiben, und es ist empfehlenswert, ein kla-

rer, lesbarer Font zu verwenden, der auch groß genug ist. In einem brauchbaren Glossar sind 

verschiedene Informationstypen voneinander mit typografischen Elementen, Symbolen oder 

mit leerem Raum getrennt, und im Idealfall stehen alle Informationen über einen Begriff auf 

derselben Seite. Das Glossar darf keine Fehler enthalten, die dem Nutzer irreführen könnten, 



 

 

 

und das Glossar soll konsequent im Struktur, Symbolen und Aussehen sein. Zusätzlich soll ein 

Glossar Erreichbar für alle Zielnutzer sein. Wenn ein Glossar diese Kriterien erfüllt, ist es wahr-

scheinlich für den Nutzer angenehm und einfach zu, das Glossar zu verwenden.  

4 Arbeitsmethode bei der Erfassung des Rallyeglossars 

Der Prozess der Terminologiearbeit besteht aus mehreren Schritten, die in diesem Kapitel näher 

erläutert werden. Obwohl die Schritte hier in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt sind, 

wurden sie in der Realität teilweise auch gleichzeitig ausgeführt. Es wurden auch die Ergeb-

nisse der früheren Schritte während der späteren Phasen bei Bedarf überarbeitet.  

Um ein Glossar zu erfassen, das für die Museumsführer in Rallimuseo brauchbar ist und ihren 

Bedürfnissen entspricht, wurde der Prozess mit einer Analyse der Zielnutzergruppe angefan-

gen. Es wurden unter anderem das durchschnittliche Alter, die Ausbildung und Rallyekennt-

nisse der Museumsführer schätzt, sowie auch das, wie vertraut sie mit fachsprachlichen Glos-

saren sind und zu welchem Zweck, wo und wie die Zielnutzer das Rallyeglossar verwenden 

werden. Die Analyse der Zielnutzer wurde bei allen Entscheidungen während der Terminolo-

giearbeit berücksichtigt, sodass das Glossar den Museumsführern in Rallimuseo möglichst viel 

Nutzen bringt. 

Zur Anfang der Terminologiearbeit wurden die finnischen Termini im Feld des Rallyesports 

ausgesucht. Die Termini des Rallyeglossars stammen auch Texte, die für Rallimuseo erfasst 

sind. In dieser Weise wurden solche Termini gefunden, die im Kontext von Museumsführungen 

in Rallimuseo relevant sind. Als Quelle für Termini wurden in dieser Arbeit ein 126-seitiges 

Textdokument über die Geschichte des Rallyes, Ausstellungstexte von Rallimuseo und Infor-

mationstabelle über die Rallyewagen der Ausstellung verwendet. Aus diesen Texten wurden 

alle Wörter ausgesucht, die als mögliche Termini gesehen wurden.  

Die möglichen Termini wurden thematisch gruppiert. Dadurch wurden fünf Teilbereich in der 

Terminologie der Rallye erkannt, die am wichtigsten für die Museumsführer in Rallimuseo 

sind: Rallyesport und ihre Ober-, Unter- und Nebenbegriffe, Personen, die in einer Rallye teil-

nehmen, Organisation der Rallye, Struktur eines Wettbewerbs im Rallyesport, und Wagentypen 

in der Rallye. Termini, die zu diesen Teilbereichen gehören, wurden für das Glossar und für 

genauere Analyse ausgewählt. 



 

 

 

Im nächsten Schritt wurden die finnischen Termini in den oben genannten Teilbereichen mit 

Hilfe von Texten aus dem Fachbereich des Rallyesportes analysiert. Es wurden die Begriffsbe-

ziehungen zwischen den Begriffen genauer definiert, Begriffssysteme gebildet und Definitio-

nen für jeden Begriff formuliert. Dabei wurden die Termini und ihre Synonyme, mit denen auf 

einen bestimmten Begriff verwiesen wird, erkannt. Nach der Analyse der finnischen Termini 

wurden die deutschen Äquivalente für jeden Begriff ausgesucht. Die Beziehungen zwischen 

den deutschen Begriffen wurden auch analysiert, um mögliche Unterscheide zwischen den fin-

nischen und deutschen Begriffssystemen zu erkennen. Das Ziel war, deutsche Äquivalente zu 

finden, die sich am besten zur Verwendung in Rallimuseo eignen. Bei der Äquivalenten wurde 

ausschließlich die binnendeutsche Variante verwendet, um die Wahl des Äquivalents für die 

Museumsführer leichter zu machen. Auf die Begriffsanalyse wird im Kapitel 5 genauer einge-

gangen. 

Alle gesammelten terminologischen Daten wurden in einem Dokument gesammelt. Es wurden 

ein Vorwort und eine Gebrauchsanweisung für das Glossar geschrieben, und das Glossar wurde 

mit Artikelnummerierung, Seitennummerierung und Indexe auf Deutsch und Finnisch verse-

hen. Auch das Aussehen des Rallyeglossars wurde bestimmt. Das fertige Dokument wurde 

nochmal mit Hilfe der Kontrollliste durchgegangen und überarbeitet, um zu sichern, dass die 

Brauchbarkeit des Glossars möglichst gut ist. 

5 Begriffsanalyse 

Insgesamt besteht das Rallyeglossar aus 37 definierten Begriffe. Obwohl alle dieser Begriffe 

während der Erfassung des Rallyeglossars ausführlich analysiert sind, werden in dieser Mas-

terarbeit nur die Analysen der einigen zentralen Begriffe näher beschrieben. Diese Beispielana-

lysen veranschaulichen, wie die Äquivalenz zwischen den finnischen und deutschen Termini 

festgestellt wurde. In den folgenden Kapiteln der Kurzfassung werden die Beispielbegriffe und 

ihre Äquivalenten kurz vorgestellt.  

5.1 Moottoriurheilu und sein Unterbegriffe 

Als Ausgangspunkt für die Definition des Begriffes moottoriurheilu dienen die finnischen 

Dachverbände für moottoriurheilu, AKK-Motorsport ry (AKK) und Suomen Moottoriliitto ry 

(SML), und die Sportarten, die unter den zwei Verbänden getrieben werden (AKK b; SML a). 

Wenn man die Sportarten näher ansieht, kann festgestellt werden, dass der Begriff moottori-

urheilu alle Sportarten deckt, die mit einem motorisierten Verkehrsmittel getrieben werden. 



 

 

 

Eine entsprechende Schlussfolgerung kann aus die Sportarten gezogen werden, die unter dem 

deutschen Dachverband für Motorsport, Der Deutscher Motor Sport Bund e.V. (DMSB) und 

ihre Mitgliedsverbände getrieben werden (DMSB c; ADAC Motorsport a; ADMV a). Deshalb 

werden moottoriurheilu und Motorsport im Rallyeglossar als Äquivalenten gesehen. 

Als Unterbegriffe für moottoriurheilu können unter anderem autourheilu, moottoripyöräur-

heilu und moottorikelkkaurheilu genannt werden, je nachdem, welches Verkehrsmittel im jeden 

Sport verwendet wird. Aus diesen Unterbegriffen ist nur autourheilu im Rallyeglossar von Be-

deutung. Unter AKK, dem Verband für autourheilu in Finnland, werden ausschließlich solche 

Sportarte getrieben, in denen mit einem Auto oder mit einem Auto ähnlichen Verkehrsmittel 

gefahren wird (AKK b). Das gleiche gilt für die Automobilsportabteilung des DMSB (DMSB 

c), weswegen der Terminus Automobilsport ein Äquivalent für autourheilu ist.  

Wird einer von den Unterbegriffen von moottoriurheilu mit alten Verkehrsmitteln getrieben, 

handelt es sich um historic (ibid.). Da es unter den Namen historic Wettbewerbe in mehreren 

Arten von moottoriurheilu organisiert werden, inklusive unter anderem Autos, Motorräder und 

Motorschlitten (AKK b; Airaksinen 2012; SMK s.d.), wird historic als einen Unterbegriff von 

moottoriurheilu gesehen. Als ein deutsches Äquivalent kann historischer Motorsport verwen-

det werden, da diese Benennung auch auf Wettbewerbe zwischen alte Autos und Motorräder 

verweist (AVD s.d; Nürburgring Classic s.d.). 

Unterbegriffe für autourheilu sind alle einzelnen Sportarten, in denen mit einem Auto gefahren 

wird. Für die Mitarbeiter in Rallimuseo ist es aber nicht nötig, alle Arten von autourheilu zu 

erkennen; am wichtigsten für sie ist die Sportart ralli. Wenn ralli mit den anderen Arten von 

autourheilu verglichen wird, fallen drei Merkmale auf. Diese Merkmale gelten auch für die 

Sportart Rallye, auch Automobilsport oder Rallyesport genannt: erstens, ralli oder Rallye wird 

mit einem Pkw gefahren; zweitens, das Ziel des Sports ist möglichst schnell zu fahren; und 

drittens, die Strecke, die gefahren wird, liegt auf öffentlichen Straßen, die teilweise von anderen 

Verkehr verschlossen sind (AKK 2018a, AKK b; ADMV a; DMSB d; Gorny 2017). Als Äqui-

valenten für ralli werden im Rallyeglossar deshalb die deutschen Termini Rallye, Rallyesport 

und Automobilsport gesehen. 

Es ist auch bemerkenswert, dass das Wort ralli zwei Bedeutungen hat: der Terminus kann auf 

die Automobilsportart weisen, aber auch auf einen einzelnen Wettbewerb im ralli. In der letz-

teren Bedeutung hat der Terminus auch das Synonym rallikilpailu. Auch in dieser Bedeutung 

kann auf Deutsch die Benennung Rallye verwendet werden (z.B. ADAC Motorsport c; DMSB 

2017a; DMV Motorsport 2017). 



 

 

 

Andere Arten von autourheilu, die im Rallyeglossar definiert werden, sind rallicross und ral-

lisprint. Die beiden Sportarten sind im Rallyeglossar enthalten, weil ihre Namen die Benennung 

ralli ähneln, und deshalb unter Verwechslungsgefahr stehen. Die Begriffe rallicross und ralli-

sprint unterscheiden sich von ralli nur bei einem von dem oben genannten drei Merkmale:  ral-

licross wird in Autodromen oder andere, für Motorsport vorgesehenen Stellen gefahren (AKK 

2017c; AKK b), und bei rallisprint ist die gefahrene Strecke deutlich kürzer als bei ralli, und 

sie wird üblicherweise mehrmals gefahren (AKK b). Wie auch rallicross, weist der Begriff 

Rallycross auf einer Sportart, die ähnlich zur Rallye ist, und die in einem Autodrom gefahren 

wird (DMSB e; DMX s.d.). Im Gegensatz zu Finnland, wo es innerhalb AKK eine eigene Sport-

artabteilung für rallisprint gibt (AKK c), wird der Sport Rallyesprint in Deutschland nicht als 

eine eigene Sportart gesehen (vgl. DMSB c), sondern die Benennung weist eher auf eine Rallye, 

in der die gefahrene Strecke kürzer als üblich ist (ADAC 2016; proWIN Rallyesprint s.d.). Da 

rallisprint und Rallyesprint einander jedoch als Sport sehr ähneln, können sie im Rallyeglossar 

als teilweise Äquivalenten angegeben werden, wobei der deutsche Terminus mit einem Tilde-

Zeichen (~) gekennzeichnet wird. Auch die Definition wird mit einer Anmerkung über den 

Unterschied zwischen den Begriffen versehen.  

5.2 Personen, die in einer Rallye teilnehmen 

In einem Wettbewerb in Rallye nehmen mehrere Personen teil. Vielleicht am wichtigsten sind 

jedoch die Personen, die während der Rallye im Rallyeauto sitzen. Diese Personen werden im 

finnischen Rallyereglement (AKK 2018a, 56) 1-ohjaaja und 2-ohjaaja genannt, wobei der erste 

das Auto primär fährt. Diese Benennungen werden eher in offiziellen Kontexten verwendet, in 

anderen Zusammenhänge sind die Benennungen kuljettaja und kartanlukija häufiger. Der Ter-

minus kuljettaja hat auch die Synonyme rallikuljettaja und rallikuski (z.B. Forsström 2014; 

Ranta 2016; Tuomari 2017). Unterbegriffe zu kuljettaja sind ykköskuljettaja und kak-

koskuljettaja, wobei der erstere einen Prioritätsstatus innerhalb des Teams hat, und kann bei 

einigen Entscheidungen bevorzugt werden, um zu sichern, dass ein Fahrer des Teams den Meis-

terschaftstitel gewinnt (z.B. MTV Sport 2010; Keski-Uusimaa 2017). Der zweite Begriff, kak-

koskuljettaja, steht wiederum für eine Person, die eher Punkte für die Team-Meisterschaft sam-

melt (ibid.).  

Kartanlukija ist der Person, der während der Rallye dem kuljettaja über die Eigenschaften der 

Strecke durch das Lesen des Aufschriebs informiert, und sicherstellt, dass das Auto rechtzeitig 

die Zeitkontrolle erreicht (Kosunen racing s.d.). Synonym wird auch die Benennung kartturi 



 

 

 

verwendet (z.B. Gynther 2017). Ziemlich häufig wird als Synonym für kartanlukija auch die 

Benennung kakkoskuski verwendet (z.B. Keskisuomalainen 2017; Neste Rally Finland 2017), 

was jedoch etwas irreführend und doppeldeutig sein kann, weil der Terminus kakkoskuski auch 

auf einen anderen Begriff weisen kann (vgl. oben). Dieses Problem wird im Rallyeglossar mit 

einer zusätzlichen Anmerkung angesprochen, wobei es für die Mitarbeiter in Rallimuseo emp-

fohlen wird, andere Termini in diesem Zusammenhang zu bevorzugen.  

In dem deutschen Reglement (DMSB 2017a, 8) werden die beiden Team-Mitglieder im Auto 

Fahrer genannt, obwohl diese Benennung häufig Synonym zu Rallyefahrer, Rallye-Pilot und 

Pilot verwendet wird und eher auf die Person auf dem Fahrersitz weist (z.B. Motorsport-maga-

zin.com 2016; Peacock & Heinz 2017). Alle erwähnten deutschen Termini sind Äquivalenten 

zu den finnischen Termini kuljettaja, rallikuljettaja und rallikuski. Die zweite Person im Auto 

während des Wettbewerbs wird auf Deutsch Beifahrer oder Co-Pilot genannt (DMSB 2017a, 

8; Rott 2016; Bökamp s.d.; DMSB d). Diese Benennungen sind also äquivalent mit den finni-

schen Termini kartanlukija ja kartturi. 

5.3 Wagentypen in der Rallye 

In einer Rallye nehmen Autos mit verschiedenen Aufgaben teil. Autos, die im eigentlichen 

Wettbewerb teilnehmen, werden ralliauto genannt. Diese Autos müssen bestimmte Kriterien 

erfüllen; unter anderem müssen sie international oder national homologiert sein (AKK b). Auf 

Deutsch werden die homologierten Fahrzeuge, mit denen Rallye gefahren wird, Rallyefahrzeug, 

Rallyewagen, Rallyeauto oder Rallyebolide genannt (z.B. DMSB 2013; DMSB 2017a) 

Ein Auto, das die Strecke vor dem Wettbewerb durchfährt, ist ein etuauto Ein etuauto kann der 

Wettbewerbsorganisation oder in einigen Fällen auch einem der am Wettbewerb teilnehmenden 

Teams gehören. (Z.B. Leppämäki 2016; MTV Sport 2011.) Der Begriff etuauto hat wiederum 

zwei Unterbegriffe: turva-auto, das die Sicherheit der Strecke überprüft, und nolla-auto, das 

die Einsatzbereitschaft der Wettbewerbsfunktionalitäten wie der Start und die Zeitnahme si-

cherstellt (AKK 2018a, 64).  

In der Analyse der deutschen Äquivalente für etuauto, nolla-auto und turva-auto wurde be-

merkt, dass die Begriffssysteme im Deutschen und Finnischen in diesem Teilbereich der Rallye 

sich unterscheiden. In der deutschen Sprache gibt es Benennungen nur für eine Art von Autos, 

die der Wettbewerbsorganisation gehören und vor dem Wettbewerb die Wertungsprüfungen 

durchfahren. Auf diese Autos kann mit den Termini Vorauswagen, Vorwagen, Vorausfahrzeug 



 

 

 

oder 0-Fahrzeug gewiesen werden, und sie sind mit den Nummern 000, 00, oder 0 gekenn-

zeichnet (DMSB 2017a, 54; DMSB 2017b, 46), wie auch das finnische nolla-auto. Ein von 

diesen Autos fährt ohne zusätzliche Sicherheitsausrüstungen (DMSB 2017a, 54), wie das fin-

nische turva-auto (AKK 2018a, 64). Deshalb werden Vorauswagen, Vorwagen, Vorausfahr-

zeug und 0-Fahrzeug als teilweise Äquivalente für nolla-auto und turva-auto im Rallyeglossar 

gesehen. Die deutschen Termini vertreten einen Begriff, die den beiden finnischen Begriffe 

nolla-auto und turva-auto entspricht, und dessen Bedeutung deshalb weiter als die Bedeutung 

des finnischen Begriffes ist. Aus diesem Grund sind die Äquivalenten mit dem Zeichen < im 

Rallyeglossar gekennzeichnet.  

Die deutschen Termini Vorauswagen, Vorwagen, Vorausfahrzeug und 0-Fahrzeug sind teil-

weise Äquivalenten auch für den finnischen Begriff etuauto. In diesem Fall weisen sie jedoch 

nur auf die Autos der Wettbewerbsorganisation, nicht auf die Autos der einzelnen Teams. Des-

halb weisen die deutschen Termini auf einen Begriff, der enger als der finnische Begriff ist, und 

sind im Rallyeglossar als Äquivalenten für etuauto mit dem Zeichen > gekennzeichnet. Zusätz-

lich hat etuauto noch weitere teileweise deutsche Äquivalenten, die auf die Autos von den 

Teams weisen, die die Wertungsprüfung vor Wettbewerbsanfang fahren: Safety Crew, Schot-

terspion, Gravel-Crew, Eisspion, und Eiscrew (Volkswagen Motorsport 2014; Motorsport-to-

tal.com 2016b; Rallye-Magazin s.d., s.v. Schotterspion). Auch diese Äquivalenten sind mit dem 

Zeichen > als enger als der finnische Begriff gekennzeichnet. Die jeweiligen finnischen Defi-

nitionen der Begriffe etuauto, nolla-auto und turva-auto sind mit Anmerkungen versehen, in 

denen die Unterschiede zwischen den Begriffssystemen erläutert werden.  

Nach dem letzten Fahrzeug, der im Wettbewerb teilnimmt, fährt noch ein purkuauto durch die 

Strecke, um das Publikum darüber zu informieren, dass der Wettbewerb an der Strecke vorbei 

ist (AKK 2018a, 64). Der Begriff purkuauto entspricht den deutschen Begriff Schlusswagen 

(vgl. DMSB 2017b, 46). 

5.4 Homologierung der Rallyeautos 

Bei der Homologierung der Rallyeautos sind zwei Begriffe von besonderer Bedeutung: ryhmä 

und luokka. Die Homologierung von Wettbewerbsfahrzeugen basiert auf die internationale Re-

gelung von Federation Internationale de l’Automobile (FIA). Der Begriff ryhmä steht jedoch 

im Prinzip für Autos, die einander in Hinsicht von ihren technischen Eigenschaften entsprechen 

(AKK 2018i). Auf Deutsch wird auf eine entsprechende Klassifizierung Gruppe genannt 



 

 

 

(DMSB 2017a, 10; DMSB 2018). Der Begriff luokka steht wiederum für die Fahrer, die mitei-

nander im Wettbewerb kämpfen: zum Beispiel in finnischen Rallyes können zusätzliche Ge-

winner zum Beispiel unter jungen, unerfahrenen oder über 50-jährigen Fahrer belohnt werden 

(AKK 2018a, 56f.). Außer Fahrer mit bestimmten Eigenschaften, kann ein luokka aus Fahrern 

bestehen, die mit einem Auto aus einer bestimmten Gruppe am Wettbewerb teilnehmen (AKK 

2018h). In der deutschen Sprache gibt es drei Begriffe für Kategorien von Wettbewerbsteilneh-

mer in Rallye, in denen ein Sieger geehrt wird: Wertung, Klasse und Division (ADAC 2017, 8f; 

DMSB 2017a, 10; Euro Rallye Trophée 2017; Motorsport-Total.com 2017; Rallyteam Just 

s.d.). Diese werden im Rallyeglossar als Äquivalenten für luokka angegeben.  

6 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Während der Begriffsanalyse wurde bemerkt, dass einige Eigenschaften als typisch für die Ter-

minologie der Rallye vorkamen. Da die Analyse aber nur eine begrenzte Zahl von Termini 

behandelt, können die Eigenschaften nicht automatisch als geltend für die Sprache der Rallye 

gesehen werden. Wahrscheinlich würden diese Tendenzen aber auch in einer umfangreicheren 

Analyse häufig auftauchen.  

Unter den finnischen Termini sind aus dem Englischen geliehene Fremdwörter relativ selten, 

besonders, wenn man an den internationalen Charakter des Sports denkt. Diese kann aber auch 

daran hängen, dass der Rallyesport in Finnland viele aktive Interessenten schon seit Jahrzehnten 

hat, wodurch ein Bedarf für finnische Termini entstanden ist. In der deutschen Rallyetermino-

logie sind englische Fremdwörter, wie zum Beispiel Super Special Stage und Safety Crew, da-

gegen ziemlich gängig. Diese stellen keine großen Probleme dar, da die deutsche Sprache sich 

mehr an dem Englischen ähnelt als das Finnisch, und das Aussprechen der Fremdwörter weni-

ger Schwierigkeiten bereitet.  

Für die deutsche Rallyeterminologie scheint auch die Vielfalt von Synonyme typisch zu sein. 

Zu diesem tragen auch die englischen Fremdwörter bei: als Benennungen für mehreren Begrif-

fen im Rallyeglossar stehen sowohl ein deutscher Terminus als auch ein englisches Fremdwort 

zur Verfügung, wie bei Fahrer und Pilot, oder Bordbuch und Roadbook. Viele Termini haben 

auch verschiedene Schreibformen, aus denen nur eine für das Glossar ausgewählt wurde.  

In dieser Masterarbeit wurde ein Rallyeglossar für die Museumsführer in Rallimuseo erfasst. 

Bei der Erfassung des Glossars wurde an den Zielnutzern gedacht, und viel Wert auf die 

Brauchbarkeit und Einfachheit der Verwendung gelegt. Deswegen mag das Glossar sehr gut zu 



 

 

 

seinem Zweck geeignet sein: es soll den Mitarbeitern in Rallimuseo ein Blick auf die wichtigs-

ten Begriffe der Rallye geben, und ihnen dabei helfen, bessere und informativere Führungen in 

die Ausstellung zu planen.  

Die Kontrollliste, die in dieser Arbeit erfasst wurde, wurde als ein passendes Werkzeug zur 

Erfassung der brauchbaren Glossare festgestellt. Die Liste hilft einem Terminologen dabei, alle 

Merkmale eines leicht verwendbaren Glossars zu berücksichtigen, sodass keine unabsichtlich 

vergessen werden. Die Kontrollliste könnte später auch für weitere Glossarprojekte adaptiert 

werden. 

Obwohl bei der Erfassung des Rallyeglossars viel Arbeit für die Brauchbarkeit geleistet wurde, 

kann die Brauchbarkeit des Glossars unbestreitbar erst dann festgestellt werden, wenn sie von 

den Mitarbeitern in Rallimuseo verwendet wird. Deshalb wäre es interessant, Feedback von den 

Zielnutzern zu sammeln, obwohl es in dieser Masterarbeit nicht möglich war. Da diese Master-

arbeit sich nur mit den wichtigsten Begriffen im Rallyesport für die Mitarbeiter in Rallimuseo 

befasst, könnte auch eine umfangreichere Terminologiearbeit für ein weiteres Publikum der 

Rallye-Fans Verwendung finden.  


