
 
 

 

ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 
 

1 

RAKENNUSALAN PERUSSANASTO SUOMI - ENGLANTI 
 

A  

akkuporakone battery drill 

akseli axle 

alapaarre tie 

alapohja ground floor 

aliurakoitsija subcontractor 

alue area 

alumiiniteline aluminium scaffold 

aluslaudoitus underboarding 

alusta ground, bottom  

ammattitaito craftsmanship, proficiency 

ansas truss, truss frame 

antura footing  

anturamuottityöt foundation formwork 

anturi probe 

arvio estimate 

asbesti asbestos 

asennus installation 

asentaa install; assemble, mount; erect; fix  

asfaltti asphalt 

asiakirja document 

askelmat steps 

asteikko graduated scale 

astekulma  angle rule 

avosauma continuous joint 

B  

betoniholvi concrete vault 

betonikuuppa (”jassikka”) concrete bucket  

betonilaatu type of concrete 

betonimylly concrete mixer 

betoniruisku concrete pump 

betonisekoitin concrete mixer 

betonivalu concrete casting 

betonointi concreting 

bitumihuopa bitumen felt 

bitumikeitin bitumen boiler 

E  

ekologinen ecological 

elementti element 

ensiapukaappi first aid cabinet 

entisöidä restore 

eriste insulation 

eristys insulation 

eristyshiekka insulating sand 

eristää to insulate 

eroosio erosion 

F  

fysiikka physics 

fysikaalinen physical 

G  

galvanoida galvanise 

H  

haalarit overalls 

haapa aspen 

haarukkatrukki forklift truck 

haka hook; catch; bolt 

hake woodchips 

haki-teline haki scaffold 
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hakku pickaxe 

halkaisija diameter 

halkeama crack 

halli hall 

halogeenilamppu halogen lamp 

harja (talon) ridge 

harja (harjausväline) brush 

harjakaide ridge railing 

harjakatto ridged roof 

harjannostajaiset topping-out party  

harkko concrete block; concrete masonry unit (CMU) 

harkkolaasti block mortar 

harkkomuuraus concrete block structure (CBS)  

harppi pair of compasses 

havupuu softwood 

hehkulamppu glow lamp 

heikkovirtalaitteet low voltage devices 

helat mountings 

hengityssuojain respirator mask 

hiekka sand 

hiekkapuhallin sandblaster 

hierrin grinder, grater 

hioa grind; polish; smooth; sandpaper 

hionta grinding 

hirsi timber 

hirsi, tukki, pölkky block, log 

hitsauspoltin welding torch 

hitsaussauma welding seam 

hiushalkeama hairline crack 

hohtimet pincers 

holkki sleeve; bushing 

holvi vault 

holvimuottityöt vault formwork 

home mould 

hormi flue; uptake 

huokoinen porous 

huokonen pore 

huopa felt 

huopakate felt covering 

hyötypuu useful wood 

häiriintyminen  disturbance 

höylä plane 

höyläpenkki carpenter’s bench 

höylätä plane 

höyry vapour 

höyrynsulku vapour barrier 

I  

ikkunapalkki window beam 

ikkunaruutu window pane 

ilmarako air passage 

ilmastointi air conditioning 

imeytys infiltration, absorption 

iskeä strike; hit 

isku stroke; blow; hit 

iskuporakone percussion drill 

J  

jakoavain adjustable wrench 

jakorasia distributing box 

jakorimajiirisaha mitre saw  
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jalava elm 

jalkalista skirting board 

jalostaa work up; refine 

jalostustuote processed product 

jalusta base; (kolmijalka) tripod 

jatkotoimenpide – toimenpiteet further measures 

johde (sähk.) conductor 

julkisivu facade 

juotos soldering joint 

juotoskolvi soldering iron 

juotoslaasti filler  

juotostina solder tin 

juottaa solder 

jyrkkä steep 

jyrsin cutter 

jyrä roller 

jälkihoito after-care 

jänne span 

jänneväli span 

jännite tension; voltage 

järjestys order 

jäte waste 

jätesiilo waste silo 

jäykkä stiff; rigid 

jäähdyttää cool 

K  

kaapeli cable 

kaari arch; bow 

kaatokannu tipper 

kaatuminen falling 

kaava pattern 

kahva handle 

kaide – kaiteet railing; balustrade; banisters 

kaihdin – kaihtimet curtain; blind 

kaivaa dig 

kaivanto excavation 

kaivo well 

kaivukone excavator 

kalkki lime 

kallio rock 

kaltevuus inclination 

kalusteet furniture; (permanent) fixtures 

kalvo, kelmu membrane; film 

kanava canal (kaivettu); duct (putki tms.); channel (tv, radio) 

kansi deck; lid 

kantava seinä bearing wall 

kantavuus carrying capacity 

karmi- ja vuorilista casing 

karmi, pieli frame 

kartio cone 

kartonki cardboard 

kasvillisuus vegetation 

kate roofing 

katekatos covered shelter 

katettu roofed 

katkaista cut off 

katkaisusaha cut-off saw 

katos open shelter 

kattokaltevuus roof angle 
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kauha bucket 

kauhakuormaaja bucket loader 

kehä circle; (kehys) frame 

kela reel; coil 

kelmu, kalvo film; membrane 

kerros, viilu layer; (viilu) veneer 

kerrosrappaus layer plastering 

keräyspaperi recycled paper 

keskiarvo average 

keskiläpimitta middle diameter 

keskimäärin on the average 

keskittäminen, keskitys concentration 

ketjusaha chain saw 

kierreputki threaded tube 

kierrätys recycling 

kiila wedge 

kiilata kiinni wedge 

kiinnittää fasten; fix; attach 

kiinnitys fastening; fixing; attachment 

kiinteistö real estate 

kipsilevy plasterboard; drywall board 

kiristää tighten 

kirves axe 

kisko rail 

kitkamaa non-cohesive soil 

kitti (ikkunak.) putty; (silikoni- ym.) mastic 

klinkkeri clinker 

kohde – kohteet project – projects 

koivu birch 

kokoonpano (kokoaminen) assembly 

kolli package 

kolmio triangle 

kolo hole 

kolo, syvennys hollow 

kontti container 

koolaus wall frame 

korjata repair 

korjaus repair(s) 

korokerengas elevation ring 

kosteudenpitävä dampproof 

kosteus dampness 

kosteuseristys dampproofing 

kottikärryt wheelbarrow 

koukku hook 

kouru (vesik.) gutter; (ura) groove 

kovera hitsi concave welding 

kovera pyöristys concave rounding 

kuitulevy fiberboard 

kuljetin conveyor 

kulkutie passage 

kulma angle 

kulmahiomakone angle grinder 

kulmalista corner moulding 

kulmasuojalista corner guard 

kulutus consumption 

kunto condition 

kuori case; shell; (pehmeä) skin 

kuorma load 

kuormalava pallet 
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kuormitus loading 

kupari copper 

kustannus – kustannukset cost(s) 

kustannusarvio cost estimate 

kutistua shrink 

kuulosuojain – suojaimet hearing protector 

kuusi spruce; (puuaines) lightwood 

kuusioruuvi hexagon screw 

kuutio cube; (kuutiometri) cubic metre 

kuvio figure; pattern 

kynnys treshold 

kypärä helmet 

kytkin (auton) clutch; (sähk.) switch; (tekn) coupler 

kärryt carts; (kottik.) wheelbarrow 

käsijohde handrail 

käsikonehöylä electric planer 

käsisaha handsaw 

käsite – käsitteet concept(s) 

käytävä corridor; passage 

köysi (nuora) rope (cord) 

L  

laadukas high-quality 

laakeri bearing 

laasti mortar; (kipsi-) plaster 

laastinsekoitin mortar mixer 

laatia draw up 

laatoittaa tile 

laatoittaja tiler 

laatoitus tiling 

laatta tile 

laattajako tile adjusting 

laattaleikkuri tile cutter 

laattaperustus slab foundation 

laattapohja slab floor 

laatu  quality 

laatutietoinen quality conscious 

laho decayed; rotten 

laikka disc 

lainsäädäntö legislation 

laippa flange 

lajittelu sorting 

lakata cease 

lakka varnish; lacquer 

lamelli lamel 

laminaatti laminate  

laminointi lamination 

lankku plank 

lape (katon), valmi slope 

lapio spade 

lasikuitulevy glassfiber board 

lasitus glazing 

lasivilla (lasikuitu) glass wool (glassfiber) 

lasta putty knife; (muurarin) trowel 

lastauslaituri loading platform 

lastu chip 

lastuaminen chip cutting; (machining) 

lastulevy chipboard 

lattiakaivo floor well 

lattiakanava floor channel 
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laudoitus boarding; (betoni-) shuttering 

lauta board 

lehmus limewood; linden 

lehtikuusi larch 

leikata cut; shear 

leikkuri cutter; shearing machine 

leimata stamp 

leka sledgehammer 

leppä alder 

letku hose 

leveys width 

levitys spreading 

levy (rakennus- yms.)board; sheet; disc 

levyväliseinä interior partition wall 

liesituuletin cooker hood 

liima glue; adhesive 

liimakitti mastic 

liimapuupalkki glulam beam 

liitos joint 

liitoslevy nail plate 

liittää join 

likakaivo (saostusallas) cesspool 

linjalanka string line 

lista moulding; fillet 

listoitus moulding installation 

lohkare boulder 

loisteputki fluorescent lamp 

luiska, ramppi ramp 

lujuus strength 

lukkoseppä locksmith 

luokitus grading; classification 

luonnonkivi natural stone 

luonnos sketch 

luoti plumb-bob 

lupa-asiakirja licence document 

LVI-laitteet HPAC equipment 

lyhentää shorten 

lyijy lead 

lämmityskattila boiler 

lämmöneritys thermal insulation 

lämmönjakohuone heat distribution room 

lämmönkulutus heat consumption 

läpiliitos through joint 

läppä valve; flap 

läppäventtiili flap valve 

löyhtyminen slackening 

M  

maadoittaa earth; ground 

maalari painter 

maalata paint 

maali paint 

maalitela paint roller 

maanalainen rakenne underground structure  

maanpinta earth’s surface 

maanpäällinen rakenne above-ground structure 

maansiirtokone earthmover 

maanvarainen laatta slab-on-grade 

maapaine earth pressure 

maapohja ground 
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mahonki mahogany 

malli model 

malline (muotti) mould; shape 

malmi ore 

materiaalilaskelma material calculation 

menetelmä method 

merkitseminen marking 

merkitys importance; meaning 

messinki brass 

mitata measure 

mitoitus dimensioning 

mittakaava scale 

mittamerkintä measure 

mittanauha measuring tape 

mittataulu table of dimensions 

mittatikku level gauge 

mittaviiva dimension line 

moreeni moraine 

muotti, mallinne mould 

muottilevy shutterboard 

muottityö shuttering work 

muovi plastic 

muovihitsaus plastic welding 

murskesora crushed gravel 

mutteri nut 

muuntaja transformer 

muurarimääräaika mason deadline  

muurata do mason’s work 

muuraus brickwork; masonry 

muurauskauha trowel 

muurausvasara mason’s hammer 

muuri wall 

myrkyllinen poisonous 

mänty pine 

märkätila wet room 

määrätä determine 

N  

naskali awl 

naula nail 

naulata nail 

naulauslevy nail plate 

neliö square 

neliöputki square tube 

neliötanko square rod 

nestekaasu liquefied gas 

niitata rivet 

niitti rivet 

nippu bundle 

noki soot 

nostolava lift platform; AWP (= Aerial Work Platform) 

nostotalja hoisting tackle 

nosturi crane 

notkeus flexibility; (neste) viscosity  

nurkka corner 

nurkkalista corner moulding 

O  

ohjaamo cab 

ohjaimet controls 

ohutlevy, pelti sheet metal 
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oikaista straighten 

oikaisu straightening 

oikotasohöylä surface planing machine 

oja ditch 

ominaispaino specific gravity 

ominaisuus – ominaisuudet property 

ongelmajäte hazardous waste 

ontto hollow 

orsi – orret beam(s) 

osapuoli party 

osastointi compartmenting 

P  

paalu pole 

painaa press 

paine pressure 

paineilmanaulain pneumatic nailer 

paineilmavasara pneumatic hammer 

painemittari manometer 

painepesuri pressure washer 

paino weight 

painopiste centre of gravity 

paisuminen expansion 

paja (sepän) forge; (työ-, konepaja) workshop 

paju willow 

palkki beam 

paloturvallisuus fire security 

paneeli panel 

panosnaulain (powder-actuated) nail gun 

paristo battery 

parketti parquet 

parru rafter 

parveke balcony 

pato dam 

peitelevy covering plate 

pelti, ohutlevy sheet metal 

peltikate tin roof 

peltirankatyö steel frame works 

peltisaumat sheet metal seam 

penger embankment; terrace 

penkkihiomakone bench grinding machine 

perusmuuri foundation wall 

perustus foundation 

perävaunu trailer 

petsata stain 

pidike holder 

pieli, karmi jamb; frame 

pihdit tongs; pliers 

piiru spar 

piirustus drawing 

 asemapiirustus  location plan 

 julkisivupiirustus  facade plan 

 leikkauspiirustus  cross-section plan 

 pohjapiirustus  floorplan 

 rakennepiirustus  construction drawing 

pilari pillar 

pinta-ala area 

pintakäsittely surface treatment 

piste point 

pistorasia wall socket 
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pistosaha hand saw 

pistotulppa (contact) plug 

pituus length 

pleksi plexiglass 

pohjustaa ground; prime 

pohjustus priming 

poikittaissuunta crosswise direction 

poikkileikkaus cross-section  

poistoventtiili exhaust valve 

poltin burner 

polttimo (lamppu)  bulb 

polttoaine fuel 

polttoleikkaus torch-cutting 

polttoneste liquid fuel  

pora drill 

porata reikä drill a hole 

porrassyöksy flight of stairs 

porrastasanne landing 

portti gate 

profiilipelti sheet metal profile 

puhalluslamppu blow torch 

puhdasmaalaus finishing  

puite casement 

pultti bolt 

pumppu pump 

punnita weight 

puolisuunnikas trapezoid 

puristin press; clamp 

puristus compression 

puristuslujuus compression strength 

purku demolition 

purkutyö demolition work 

puskusauma edge joint 

puskutraktori bulldozer 

putki tube; pipe 

putkiruuvipenkki tube vice 

puukuitulevy fiberboard 

puulajit timber species 

puuliitos – liitokset wood joint(s) 

puuverhoustyöt timber facing 

pylväs pillar; pole 

pystysauma vertical joint 

pystysuora vertical; upright 

pystyttää erect 

pystytuki post 

pyökki beech 

pyörimissäde radius of rotation 

pyöristetty kulma rounded-off corner 

pyöristää round off 

pyörösaha circular saw 

pääty gable 

päätylape gable slope 

pölkky, tukki, hirsi block; stock; log 

pölli block 

pöly dust 

pölysirkkeli dust saw 
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R  

raaka-aineet (runkoaineet) frame material 

radon radon 

radonkaista radon prevention strip  

raekoko grain size 

rahtikirja consignment note; bill of freight 

raide – raiteet track; (kisko) rail 

raivata clear (away) 

raivaus clearance; clearing 

rakenne structure 

rakennuspiirustus construction drawing 

rakennuspohja building site 

rakennussirkkeli construction saw 

rakennustyömaa site 

ramppi, luiska ramp 

rappaus plastering 

rappausverkko plastering mesh 

raspi wood rasp 

raudoite reinforcement 

raudoitus iron fitting 

rauta iron 

rima batten 

ristimitta crosswise measure 

ritilä grating 

roiskerappaus dash coat 

routa (soil) frost 

routia freeze 

ruiskutus spraying 

rulla roll 

runkotyöt frame erection 

runkovaiheen työt frame erection works 

ruoste rust 

ruostua rust 

ruostumaton teräs stainless steel 

ruutu square; (ikkunan) pane 

ruuvi screw 

ruuvimeisseli screwdriver 

räystäs eaves 

S  

sadevesikaivo rain-water well 

saha saw 

sahajauhot sawdust 

sahanpuru sawdust 

sahata saw 

saksinosturi articulated jack 

salaoja underdrain 

sallittu kuormitus maximum load allowed 

salpa latch 

salvoaminen put up the framework of timber 

sanko, ämpäri bucket 

saostusallas precipitation reservoir 

saostuskaivo precipitation well 

sarana hinge 

saranointi hinging 

sauma seam 

saumaus seaming 

sauva staff; stick; pole 

savi clay 



 
 

 

ISOK – itäsuomalaisen osaamisen kehittäminen 
 

11 

savuhormi (smoke) flue 

savupiippu chimney 

seinä wall 

selkäsaha backsaw 

sementtilaasti cement mortar 

seos mixture 

sepeli stone chips 

sideaine binder; binding agent 

sidekisko connecting bar 

sidelanka binding wire 

siilo silo 

siirrettävä portable 

siirtää move 

siivilä strainer 

sijainti location 

sileä smooth 

silikonikitti silicon mastic 

silloituskyky bridging ability 

siltanosturi overhead traveling crane 

siltti silt 

sinkkaus dovetail joint 

sinkki zinc 

sirkkeli circular saw 

sisävalmistusvaihe internal building works 

sisäänvedetty suorakulma recessed ?? [mitä "suorakulma" mahtaa tässä tarkoittaa ??] 

sivellin brush 

slammaus slamming 

soiro (sahatavara) batten 

sokka cotter 

sokkeli plinth 

sora gravel 

sorkkarauta crowbar 

sortua collapse 

sortuma landslide 

sorvi lathe 

sovittaa fit 

staattiset suureet static magnitude 

sulake fuse 

sulkuventtiili shunt 

summeri buzzer 

suoja shelter 

suojaavat rakenteet protecting structure 

suojaimet protectors 

suojakaide (-kaiteet) railing(s) 

suojata protect 

suojus guard; protector; shield; covering; casing 

suorakulma right angle, square 

suoristaa straighten 

suorittaa perform 

suositus recommendation 

suunnitelma plan 

suure quantity (mat.), magnitude (fys.) 

suurjännite high voltage 

suurjännitejohdin high voltage cable 

suutin nozzle 

sylinteri cylinder 

sytytystulppa sparking plug 

syvennys hollow 

syvyys depth 
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syöksyputki downspout 

syöttöaukko feed opening 

syövyttää corrode 

sähkö electicity 

sähköhöylä electric planer 

sähköpora electric drilling machine 

sähkötyökalut electric tools 

säiliö container 

säkki sack 

sälekaihdin – kaihtimet Venetian blinds 

särmä  edge 

särmätä edge 

säätää adjust 

T  

taajuus density 

tahra stain 

taipuisuus flexibility 

taitos – taitokset fold – folds 

taittaa fold 

taivutin bender 

taivuttaa bend 

takorauta wrought iron  

talja tackle 

taloudellinen economic 

taltta chisel  

talttajatkos chisel joint 

tammi oak 

tangentti tangent 

tanko  bar 

taonta forging 

tapaturma accident 

tapetointi wallpapering 

tapetti wallpaper 

tappi peg; pivot 

tarkka exact 

tarvike  article 

tarvike – tarvikkeet material(s); accessories 

tarvittava required 

tasainen even 

tasapaino balance 

taso plane 

tasohiomakone orbital sander 

tasoittaa level 

tasolaser laser leveller 

teho power 

tela roller 

telaketju track 

teline scaffold 

terva tar 

terä blade 

teräs steel 

teräsleikkuri steel cutter 

terävä sharp 

tiheys density 

tiili brick 

tiiviste packing; sealing tape 

tiivistää seal 

tikkaat ladder 

tila space; room 
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tilaaja orderer; customer 

tilapäinen temporary 

tilata order 

tilavuus volume 

timanttilaikka diamond disc 

timanttipora diamond drill 

timanttisaha diamond saw 

timanttiterä diamond blade 

tinata solder (juottaa); tin 

toimintahäiriö failure of operation 

toimitusehdot terms of delivery  

toleranssi tolerance 

tontti building site 

torninosturi tower crane 

toteutusasiakirja implementation document 

trukki forklift 

tuki support 

tukipilari buttress 

tukirakenne supporting construction  

tukki, hirsi, pölkky block 

tulenarka inflammable 

tulityö fire hazardous work 

tulityökortti fire work licence card 

tulityöpaikka fire hazardous workplace 

tulppa plug 

tunneli tunnel 

turvavaljaat safety harness 

turve peat 

työkalut tools 

työkyky working capacity 

työmaasirkkeli construction saw 

työmenekki labour requirement 

työstää work; machine 

työstökone machine tool 

työsuojelu occupational safety and health 

työsuunnitelma working plan 

työturvallisuus safety at work 

tärysauva shaft vibra 

täyttö filling 

U  

ulkohalkaisija outer diameter 

ulkokulma external corner 

ulkoseinä external wall 

ulkotaite external fold 

ulkoverhous weatherboard 

upottaa build in(to) 

urakka contract 

urakoitsija contractor 

uuni fireplace 

uusiokäyttö recycling 

uusiotuote recycled 

V  

vaahtera maple 

vaaita level 

vaaituskone levelling instrument 

vaakakoolaus horizontal wall frame 

vaakasauma horizontal seam 

vaakasuora komponentti horizontal component 

vaarna dowel 
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vahinko - vahingot (vauriot) damage 

vahvike reinforcement 

vaihtoehto alternative 

vaihtovirtaa alternating current (AD) 

vaijeri wire rope 

vajaa laatu of inferior quality 

vakuutus insurance 

valaa kiinni embed in 

valimotyöt foundry works 

valssain rolling mill 

valu casting 

valvonta supervision 

vaneri plywood 

vannesaha band saw 

varasto stock 

varastointi storage 

varusteet equipment 

vasara hammer 

vastaanottaa receive 

vedeneristys waterproofing 

vedenpitävä (vesitiivis) waterproof; watertight 

vedenpoistoaukko water discharge outlet 

veistää hew (kirveellä); whittle (vuolla); carve 

venttiili valve 

verhoilu upholstery 

vernissa linseed oil 

vesikatto roof 

vesikouru gutter 

vesitiivis watertight 

vesivaaka, vatupassi spirit level 

vibra vibra 

viemärikaivo gully(hole) 

viemäröinti sewerage 

viila file 

viilutuspuristin veneer clamp 

viimeistellä finish 

viiste chamfer 

viistää chamfer 

viite reference 

viivoitin ruler 

vino, kalteva inclined 

virtakytkin circuit breaker 

vispilä whisk 

voimavirta electric power 

vuorata face (ulko); line (sisä) 

vuoraus facing; lining 

vuorivilla mineral wool 

väliaikainen temporary 

väliholkki intermediate bushing 

väliovi interior door 

välipalkki intermediate beam 

välipohja intermediate floor 

väliseinä partition wall 

välitasanne landing 

vääntää twist 

vääntö torsion 

Y  

yhdistelmäpihdit combination pliers 

yhdistää join 
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yhdysputki connecting pipe 

yhteistyö cooperation 

yksinkertainen reunasauma single edge joint 

ylipaine overpressure 

ylivuotoaukko cut-out overflow  

yläpaarre upper frame beam 

yläpohja attic floor 

ympärysmitta circumference 

Ä  

ämpäri, sanko bucket 

äänenpitävä sound-insulated 

äänenvaimentaja silencer 

ö  

öljypoltin oil burner 

 
 


