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Esipuhe

Kuuntele ja opi saksaa -äänioppikirja johdattaa sinut tehokkaasti ja nopeasti sak-
san kielen alkeisiin hauskalla ja vaivattomalla tavalla. Opit ja kertaat arkipäivän 
tilanteissa hyödyllisiä vuoropuheluita, sanastoa ja kielen perusrakenteita.

Äänioppikirjan metodi perustuu toistamiseen – missä ja milloin vain. Toistamalla 
äänitteeltä kuulemiasi dialogeja ja fraaseja huomaat oppivasi ja ymmärtäväsi aina 
vain enemmän. Lisäksi sanavarastosi karttuu eikä ääntäminen tuota ongelmia. 
Puhut saksaa ennen kuin huomaatkaan!

Äänite koostuu johdannosta ja 10 kappaleesta, joiden avulla opit selviytymään arki-
päivän tilanteista. Kurssin aikana opit tervehdyksiä ja esittelyjä sekä kertomaan 
itsestäsi ja perheestäsi saksaksi. Opit tilaamaan kahvilassa ja ravintolassa sekä käy-
mään ostoksilla. Lisäksi opit mm. kysymään tietä, varaamaan hotellihuoneen sekä 
lippuja ja vuokraamaan auton. Myös ajanilmaukset ja sääsanasto tulevat tutuiksi.

Äänitettä on helppo käyttää, sillä halutessasi voit palata taaksepäin kertaamaan 
jo aiemmin oppimaasi tai keskittyä niihin osioihin, jotka kaipaavat lisäharjoittelua. 
Materiaali on ensisijaisesti kohdennettu itseopiskeluun, mutta se soveltuu myös 
saksan kielen kursseille oheismateriaaliksi.
5
Tämän vihkosen tarkoituksena on tukea opiskeluasi. Sieltä löytyvät ääntämisohjeet, 
kielioppiliite, keskeiset ilmaisut aihepiireittäin sekä kaksikielinen sanasto (suomi–
saksa, saksa–suomi). Vihkosesta saat käytännöllisen taskusanakirjan tai minikie-
lioppaan matkalle mukaan.

Intoa opiskeluun toivottaa 
Mirja
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Aloitusosiossa harjoitellaan
• saksan kielen ääntämistä ja
• aakkosia

Kappale 1
Tässä kappaleessa opit
•  tervehtimään ja hyvästelemään
•  kysymään kuulumisia
•  esittelemään itsesi ja muita
•  tärkeimmät possessiivipronominit
•  lukusanat 0–20 

Kappale 2
Tässä kappaleessa opit
•  kertomaan kansallisuutesi,  
 asuinpaikkasi ja ammattisi
•  prepositiot aus ja in
•  epäsäännöllisen verbin sein* 
•  persoonapronominit
•  substantiivin suvun ja artikkelit
•  lukusanat 21–100

Kappale 3
Tässä kappaleessa opit
•  kertomaan perheestäsi
•  epäsäännöllisen verbin haben* 

Kuuntele ja opi saksaa -kurssin eteneminen

•  substantiivien monikkomuodot
•  säännöllisten verbien taivutuksen

Kappale 4
Tässä kappaleessa opit
•  tilaamaan kahvilassa 
•  tärkeimpiä apuverbejä
•  määrän ilmauksia
•  vahvat verbit
•  lukusanat 100–

Kappale 5
Tässä kappaleessa opit
•  kellonajat
•  tilaamaan ravintolassa
•  substantiivien akkusatiivimuodot
•  persoonapronominien  
 akkusatiivimuodot

Kappale 6
Tässä kappaleessa opit
•  asioimaan torilla ja ruokaostoksilla
•  käymään vaateostoksilla
•  adjektiivien taivutusta
•  värejä
•  viikonpäivät 
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Kappale 7
Tässä kappaleessa opit
•  järjestysluvut
•  varaamaan hotellihuoneen
•  vuodenajat, kuukaudet ja  
 päivämääriä
•  muodostamaan kysymyksiä

Kappale 8
Tässä kappaleessa opit
•  kulkuneuvoja 
•  ostamaan junalipun
•  eriävät yhdysverbit
•  prepositiot
•  ilmansuunnat

Kappale 9
Tässä kappaleessa opit
•  varaamaan lippuja  
 kulttuuritapahtumaan
•  kertomaan mieltymyksistäsi
•  sääilmauksia 

Kappale 10
Tässä kappaleessa opit
•  kaupunkisanastoa
•  kysymään tietä
•  asioimaan matkailutoimistossa
•  vuokraamaan auton
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Ääntäminen

Tässä on esitetty vain äänteet, jotka selvästi poikkeavat suomen ääntämisestä:

Vokaalit

Painollisen, pitkänä ääntyvän vokaalin jäljessä on yksi konsonantti: gut

Lyhyenä ääntyvän vokaalin jäljessä on yleensä kaksi konsonanttia tai 
konsonanttiryhmä:  kalt, Nacht

e äännetään 
sanan tai tavun lopussa heikko e [ә] Menge
ä äännetään avoin e [Ɛ], [Ɛ:] Bälle, Mädchen
ü äännetään y Müller, grün
ie äännetään pitkä i mieten
ei (ey, ay) äännetään ai zwei, (Bayern)
eu, äu äännetään oi Euro, Häuser

Konsonantit

Saksan kaksoiskonsonantit äännetään lyhyempinä kuin suomen kielessä: bitte, 
Tasse
k, p ja t äännetään sanan alussa voimakkaasti (niiden jäljessä kuuluu heikko 
h-äänne): Kind, Post,Tee
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b, d ja g äännetään sanan tai tavun lopussa: p, t ja k halb, Kind, Tag
s äännetään vokaalin edessä soinnillisena [z] sie
ß käytetään pitkän vokaalin tai diftongin jäljessä: s groß, weiß
(ei käytetä Sveitsissä lainkaan, vastine: ss)
sch äännetään  suhu-s [∫] schwarz
sp ja st-yhdistelmissä s äännetään myös [∫] spielen, Straße
(sanan tai tavun alussa)
z äännetään  ts Zeit
(kirjoitetaan usein sanan keskellä tai lopussa: tz) sitzen
qu äännetään  kv Quittung
r äännetään sanan tai tavun alussa usein kurkkuärränä rot
sanan lopussa r sulautuu edeltävään vokaaliin: [ɐ] Lehrer

h äännetään sanan tai tavun alussa: h Haus
ei äänny, mutta pidentää edellään olevan vokaalin sanan 
sisällä tai lopussa: zehn
(ei äänny yhdistelmässä th) Theater
ch äännetään etuvokaalien e, i, ä, ö, ü jäljessä: ich [ç] mich
takavokaalien a, o, u jäljessä ach-äänteenä [x] Bach
chs äännetään yleensä  ks Lachs
ig äännetään sanan lopussa ich-äänteenä zwanzig
v äännetään useimmiten, etenkin sanan alussa: f viel
ph äännetään  f Physik
w äännetään  v Wasser
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c äännetään lainasanoissa usein etuvokaalien  
e, i, y, ä edellä: ts cirka
muulloin:  k Café

Sanapaino

Sanojen paino on yleensä ensimmäisellä tavulla. Poikkeuksia ovat esim. painotto-
mat etuliitteet (bekommen) ja monet vierasperäiset sanat (Tomate). Tässä vihko-
sessa on merkitty alleviivauksella sanojen poikkeukselliset painot.

Saksan aakkoset

A a: I i: Q ku: Y ypsilon
B be: J jot R er Z tset
C tse: K ka: S es Ä a-Umlaut 
D de: L el T te: Ö o-Umlaut 
E e: M em U u: Ü u-Umlaut
F ef N en V fau ß estset
G ge: O o: W ve:
H ha: P pe: X iks (Å  a mit einem Kreis darüber)

Aakkosellisissa hakemistoissa ä, ö ja ü ovat vastaavien etuvokaalien a:n, o:n ja 
u:n jäljessä.
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Sanajärjestys 

1. Tavallisessa väitelauseessa on saksassa suora sanajärjestys: 

subjekti eli tekijä + predikaatti eli persoonamuodossa taipuva verbi + 
mahdollinen määre
Tulen Suomesta. Ich komme aus Finnland. 

Jos lauseessa on kaksi verbiä, predikaatti on toisena ja perusmuodossa oleva 
verbi lopussa:
Voin tulla Suomeen. Ich kann nach Finnland kommen.

2. Sanajärjestys voi olla käänteinen, jos lause alkaa esim. ajan tai paikan 
määreellä:

määre + predikaatti + subjekti
Huomenna tulen. Morgen komme ich.

määre + predikaatti + subjekti + verbin perusmuoto
Suomeen voin tulla. Nach Finnland kann ich kommen.

Yleisiä fraaseja teemoittain

Aloitusosio
kyllä ja 
ei nein
olkaa hyvä (pyydettäessä ja annettaessa) bitte / bitte schön
kiitos danke
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paljon kiitoksia vielen Dank
eipä kestä nichts zu danken / keine Ursache
anteeksi Entschuldigung
Anteeksi kuinka? Wie bitte?
En ymmärrä. Ich verstehe nicht.
Puhun hieman saksaa. Ich spreche ein bisschen Deutsch.
Oikein hyvä! Sehr gut! / Prima!

Kappale 1
Hei. Hallo. 
Hyvää huomenta. Guten Morgen.
Hyvää päivää. Guten Tag.
Hyvää iltaa. Guten Abend.  
Hyvää yötä. Gute Nacht.
Mitä Teille kuuluu?  Wie geht es Ihnen? 
Voin hyvin, kiitos, entä Te?  Es geht mir gut, danke. Und Ihnen?
Näkemiin. Auf  Wiedersehen. 
Kuulemiin. Auf Wiederhören.
Hei hei. Tschüss.
Nähdään pian. Bis bald.
Nähdään huomenna. Bis morgen.
Hyvää päivän jatkoa. Einen schönen Tag noch.
Nimeni on… Ich heiße... 
Mikä sinun nimesi on? Wie heißt du?
Mikä Teidän nimenne on? Wie heißen Sie?
Hauska tutustua. Freut mich.
Tämä on aviomieheni. Das ist mein Ehemann. 
Tämä on aviovaimoni. Das ist meine Ehefrau.
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Kappale 2
Mistä Te olette kotoisin? Woher kommen Sie? 
Olen kotoisin Suomesta, Turusta. Ich komme aus Finnland, aus Turku.
Olen suomalainen (mies/nainen). Ich bin Finne/Finnin.
Oletteko saksalainen (mies/nainen)? Sind Sie Deutscher/Deutsche? 
Ei, en ole saksalainen. Nein, ich bin kein Deutscher / keine 

Deutsche.
Oletteko kotoisin Suomesta? Kommen Sie aus Finnland? 
Ei, en ole Suomesta, olen Saksasta. Nein, ich komme nicht aus Finnland, 

ich komme aus Deutschland.
Asun Bonnissa, Saksassa. Ich wohne in Bonn, in Deutschland. 
Puhun suomea ja saksaa. Ich spreche Finnisch und Deutsch. 
Hän ei puhu englantia. Er spricht kein Englisch.
Kuinka vanha olette? Wie alt sind Sie? 
Olen 49-vuotias. Ich bin 49 (Jahre alt).
Mikä on ammattinne? / Mitä työtä teette? Was sind Sie von Beruf? 
Olen lääkäri (mies/nainen). Ich bin Arzt/Ärztin.
Työskentelen eräässä sairaalassa 
Bonnissa.

Ich arbeite in einem Krankenhaus 
in Bonn.

Kappale 3
Oletteko naimisissa? Sind Sie verheiratet? 
Ei, olen naimaton. Nein, ich bin ledig.
Olen avoliitossa. Ich lebe in einer Lebensgemeinschaft.
Olen eronnut. Ich bin geschieden.
Onko Teillä lapsia? Haben Sie Kinder?
Minulla on tytär ja poika. Ich habe eine Tochter und einen 

Sohn.
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Minulla ei ole lapsia. Ich habe keine Kinder.
Mitä opiskelet?   Was studierst du? 
Opiskelen saksaa.  Ich studiere Deutsch.
 
Kappale 4
Anteeksi! Entschuldigung! 
Mitä haluaisitte? Sie wünschen? 
Yksi kahvi, olkaa hyvä. Ein Kaffee, bitte.
Pala Sacherkakkua, olkaa hyvä. Ein Stück Sachertorte, bitte.
Haluatteko vielä muuta? Sonst noch etwas?
Ei kiitos. Nein danke. / Danke.
Saisinko laskun? Die Rechnung, bitte.
Se tekee 10 euroa. Das macht 10 Euro.
Haluaisin maksaa käteisellä. Ich möchte bar bezahlen.
Voinko maksaa luottokortilla? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?
Haluaisin lasillisen vettä. Ich möchte ein Glas Wasser.
Haluaisin kupillisen teetä. Ich möchte eine Tasse Tee.

Kappale 5
Haluaisin varata pöydän. Ich möchte einen Tisch reservieren.
Monelleko henkilölle? Für wie viele Personen?
Kahdelle kello kahdeksalta.  Für zwei Personen um acht Uhr.
Millä nimellä? Auf welchen Namen?
Nimellä... Auf den Namen…
Meillä on varaus. Wir haben eine Reservierung.
Saisinko ruokalistan? Die Speisekarte, bitte. 
Mitä suosittelette? Was empfehlen Sie?
Mitä päivän annos maksaa? Was kostet das Tagesgericht?



14

Alkuruoaksi haluaisin tomaattikeiton. Als Vorspeise möchte ich die 
Tomatensuppe.

Otan wieninleikkeen perunasalaatilla. Ich nehme das Wiener Schnitzel 
mit Kartoffelsalat.

Haluaisin omenapiirakkaa kermavaahdolla. Ich hätte gern Apfelkuchen mit 
Sahne.

Terveydeksi! Zum Wohl!

Kappale 6
Mitä saisi olla? Was hätten Sie gern? 
Haluaisin kilon tomaatteja. Ich hätte gern ein Kilo Tomaten. 
Saanko 100 grammaa kinkkua? Einhundert Gramm Schinken, bitte.
Hieman enemmän/vähemmän, kiitos. Ein bisschen mehr/weniger, bitte. 
Onko teillä mansikoita? Haben Sie Erdbeeren?
Valitettavasti ei. Leider nicht.
Vieläkö muuta? Sonst noch etwas?
Kiitos, siinä kaikki. Danke, das ist alles.
Paljonko maksaa kaikkiaan? Was kostet das zusammen?
Voinko auttaa Teitä?    Kann ich Ihnen helfen? 
Katselen vain, kiitos.   Ich schaue nur, danke.
Mikä on vaatekokonne?   Welche Größe haben Sie?
Käytän kokoa 40. Ich habe Größe 40.
Onko teillä tätä mallia sinisenä? Haben Sie dieses Modell in blau?
Missä ovat sovituskopit?   Wo sind die Umkleidekabinen?
Voinko sovittaa tätä villapaitaa?    Kann ich den Pullover anprobieren?
Sopiiko se? Passt er?
Se sopii minulle hyvin. Er passt mir gut.
Otan sen. Ich nehme ihn.
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Kappale 7
Onko teillä vielä vapaita huoneita 

yhdeksi yöksi?
Haben Sie noch freie Zimmer für eine 

Nacht?
Haluaisin varata kahden hengen 

huoneen.
Ich möchte ein Doppelzimmer 

reservieren.
Haluaisin yhden hengen huoneen Ich möchte ein Einzelzimmer 

suihkulla/kylpyhuoneella. mit Dusche/Badezimmer.
Sisältyykö aamiainen hintaan? Ist das Frühstück inbegriffen?
Voisinko nähdä huoneen? Könnte ich das Zimmer bitte sehen?
Valitan, hotelli on täynnä. Tut mir leid, alle Zimmer sind belegt.
lomahuoneisto das Ferienappartement

Kappale 8
Moneltako lähtee juna Kölniin? Wann fährt der Zug nach Köln ab? 
Menolippu Kölniin, kiitos. Eine Fahrkarte nach Köln, bitte.
Meno-paluu Berliiniin, kiitos. Hin und zurück nach Berlin, bitte.
Kaksi meno-paluulippua Berliiniin.  Zwei Hin- und Rückfahrkarten nach 

Berlin.
1. vai 2. luokka?  Erste oder zweite Klasse?  
Pitääkö minun vaihtaa junaa?  Muss ich umsteigen?
Pitääkö minun varata istumapaikka? Muss ich einen Platz reservieren?
Mistä juna lähtee?  Von wo fährt der Zug ab?
– Raiteelta neljä. – Von Gleis vier.
Juna on myöhässä.  Der Zug hat Verspätung. 
Lippu täytyy leimata ennen matkaa.  Die Fahrkarte muss man vor der 

Fahrt entwerten.
Mikä bussi menee lentokentälle?  Welcher Bus fährt zum Flughafen?
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Kappale 9
Lähdetäänkö elokuviin? Gehen wir ins Kino? 
Haluatteko lähteä oopperaan? Möchten Sie in die Oper gehen?
Onko tälle illalle lippuja? Gibt es Karten für heute abend? 
Haluaisin varata kaksi lippua Ich möchte zwei Karten für die Zauberflöte 

Taikahuiluun. bestellen.
Mille päivälle? Für welches Datum?
15. joulukuuta. Für den 15. Dezember.
Milloin minun pitää noutaa liput? Wann muss ich die Karten abholen?
Mistä pidätte? Was mögen Sie gerne?
Pidän musiikista. Ich mag Musik.
Pidättekö konsertista? Gefällt Ihnen das Konzert?
Kyllä, pidän siitä kovasti. Ja, es gefällt mir sehr.
Näytös on loppuunmyyty. Die Vorstellung ist ausverkauft.
On kaunis/huono ilma. Es ist schönes/schlechtes Wetter.
On lämmintä/kylmä. Es ist warm/kalt.
Sataa vettä/lunta. Es regnet/schneit.

Kappale 10
vasemmalla/oikealla links/rechts
heti kulman takana  gleich um die Ecke
keskustassa im Zentrum
Anteeksi, missä on posti? Entschuldigung, wo ist die Post?
Onko se kaukana täältä? Ist es weit von hier?
Onko täällä lähellä pankkia? Gibt es hier in der Nähe eine Bank?
Menkää 200 metriä suoraan 

eteenpäin.
Gehen Sie 200 Meter geradeaus.

Sitten oikealle. Dann nach rechts.
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Kääntykää vasemmalle. Biegen Sie nach links ab.
Menkää toista poikkikatua oikealle. Nehmen Sie die zweite Straße rechts.
Mitä nähtävää täällä on? Was gibt es hier zu sehen? 
Haluaisin kaupungin kartan. Ich hätte gern einen Stadtplan.
Karttamme ovat ilmaisia. Unsere Stadtpläne sind kostenlos.
Onko kylästä esitettä? Haben Sie eine Broschüre über das Dorf?
Paljonko retki maksaa? Wie viel kostet der Ausflug?
Haluaisin tietoa näyttelyistä. Ich hätte gern Auskunft über Ausstellungen.
Milloin kirkko on avoinna? Wann ist die Kirche geöffnet?
Museo on maanantaisin suljettu. Das Museum ist montags geschlossen.
Mihin aikaan kiertoajelu alkaa? Um wie viel Uhr beginnt die Stadtrundfahrt?
Haluaisin vuokrata auton 

kahdeksi päiväksi. 
Ich möchte ein Auto für 2 Tage mieten.

Pakollinen vakuutus sisältyy 
hintaan. 

Die obligatorische Versicherung ist 
inklusive.

Vuokraukseen tarvitsen ajo- ja 
luottokorttinne.

Für die Vermietung brauche ich Ihren 
Führerschein und Ihre Kreditkarte.

Mistä voin lunastaa auton? Wo kann ich das Auto abholen?
Voinko palauttaa auton Wieniin? Kann ich das Auto in Wien abgeben?
Missä on lähin huoltoasema? Wo ist die nächste Tankstelle?
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Maita ja kansallisuuksia

Maa Kansallisuus(-substantiivi)

Finnland Finne, Finnin Suomi suomalainen
Deutschland Deutscher, Deutsche Saksa saksalainen
die Schweiz Schweizer, Schweizerin Sveitsi sveitsiläinen
Österreich Österreicher, Österreicherin Itävalta itävaltalainen
Schweden Schwede, Schwedin Ruotsi ruotsalainen
Estland Este, Estin Viro virolainen
Russland Russe, Russin Venäjä venäläinen
Frankreich Franzose, Französin Ranska ranskalainen
England Engländer, Engländerin Englanti englantilainen
die USA Amerikaner, Amerikanerin USA amerikkalainen

Kieliä

Maan kieli on usein sama sana kuin kansallisuus(-adjektiivi), mutta se kirjoite-
taan isolla alkukirjaimella. 

saksan kieli Deutsch 
suomen kieli Finnisch
ruotsin kieli Schwedisch
ranskan kieli Französisch
englannin kieli Englisch
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Substantiivit

Substantiivin suku ja artikkelit

Saksassa substantiiveilla on kolme sukua: maskuliini, feminiini ja neutri. 

1. Epämääräistä artikkelia käytetään, kun asia mainitaan ensimmäisen kerran 
tai ilmaistaan määrää ’yksi’. 

Yksikön epämääräinen artikkeli on maskuliinien edellä ein (ein Mann mies, 
ein Sohn (jonkun) poika), neutrien edellä myös ein (ein Kind lapsi, ein 
Mädchen tyttö). 

Feminiinin artikkeli on eine (eine Frau nainen, eine Tochter tytär).

2. Jo mainitusta tai muuten tutusta asiasta käytetään määräistä artikkelia. 

Yksikön määräinen artikkeli on maskuliinien edellä der (der Mann, der Sohn).

Neutrien edellä se on das (das Kind, das Mädchen). 

Feminiinin artikkeli on die (die Frau, die Tochter).

Substantiivin monikko

Saksassa on useita erilaisia monikon päätteitä, ne löytyvät mm. hyvistä sanakir-
joista. Monikkomuotoihin tulee usein äänteenmukaus eli a:sta tulee ä, o:sta ö ja 
u:sta ü.
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Maskuliinisanojen monikko on useimmiten -e, -e+ (= e ja äänteenmukaus) tai -en.

kioski ein Kiosk Kioske
(jonkun) poika ein Sohn Söhne
lääkäri ein Arzt Ärzte
opiskelija ein Student Studenten
mies ein Mann Männer

Feminiinien päätteet ovat tavallisesti -en tai -n.

nainen eine Frau Frauen

Äänteenmukaus:

äiti eine Mutter Mütter
tytär eine Tochter Töchter

Neutrien monikko on tavallisesti -e tai -er (+)

olut ein Bier Biere
lapsi ein Kind Kinder
talo ein Haus Häuser

chen- ja lein-päätteiset sanat ovat monikossa päätteettömiä:

tyttö ein Mädchen Mädchen
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Monikossa ei ole lainkaan epämääräisiä artikkeleita. Nämä muodot vastaavat 
yleensä suomen partitiivia (miehiä, miestä; naisia, naista).
Monikon määräinen artikkeli on aina die 
(die Männer ne miehet, die Mädchen ne tytöt, die Frauen ne naiset).

Sijamuodot

Saksan kielessä on 4 sijamuotoa: nominatiivi, akkusatiivi, datiivi ja genetiivi.
Sijamuodot erottaa toisistaan yleensä artikkelisanojen (ja joskus substantiivien) 
erilainen taivutus.

Nominatiivia käytetään kuten suomessakin: lauseen tekijä eli subjekti on nomi-
natiivissa eli perusmuodossa. (Ich bin Lehrer. Olen opettaja. Der Bus kommt. 
Bussi tulee.)

Haben*-verbin kanssa lauseen objekti eli tekemisen kohde on akkusatiivimuo-
dossa. Akkusatiivi vastaa kysymyksiin kenet? ketä? mitä? minkä? (Ich habe einen 
Sohn. Minulla on poika. = sanatarkasti ”omistan pojan”. Ich sehe ihn. Näen hänet.) 
Myös useat prepositiot vaativat akkusatiivin käyttöä.

Datiivi vastaa usein kysymykseen kenelle? mille? (keneltä? miltä?). Myös monet 
verbit ja prepositiot vaativat datiivin käyttöä. (Ich gebe ihm ein Bier. Annan hänelle 
oluen. Wie geht es Ihnen? Mitä Teille kuuluu?

Genetiivi ilmaisee omistajan. (Die Jacke der Frau ist grün. Naisen takki on vihreä.)
Lisäksi sitä käytetään muutamien prepositioiden kanssa.
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Substantiivien akkusatiivimuodot

Vain maskuliinisubstantiivin artikkelit muuttuvat akkusatiivissa. 

epämääräinen artikkeli: 
ein Kaffee – ich nehme einen Kaffee (otan yhden kahvin)

määräinen artikkeli: 
der Kaffee – ich nehme den Kaffee (otan sen kahvin)

Huomaa, että sana der Herr saa akkusatiivissa päätteen -n:

Näetkö herra Müllerin? Siehst du Herrn Müller?
 

Adjektiivit

Adjektiivien taivutus 

Saksan adjektiivit eivät taivu, kun ne ovat sein*-verbin jäljessä lauseen lopussa.

Hame on kaunis. Der Rock ist schön. 
Kengät ovat oikein kauniit. Die Schuhe sind sehr schön.

Adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan suvussa ja luvussa, kun ne ovat 
substantiivin edessä. 
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Epämääräisessä muodossa adjektiivin päätteet ovat: 
maskuliinilla -er, neutrilla -es, feminiinillä ja monikolla -e.

Tuo on kaunis hame. Das ist ein schöner Rock. 
Nuo ovat kauniit kengät. Das sind schöne Schuhe.

Määräisessä muodossa pääte on suvusta riippumatta -e. Monikon pääte on 
aina -en.

Se kaunis hame on liian kallis. Der schöne Rock ist zu teuer. 
Ne kauniit kengät ovat liian pienet. Die schönen Schuhe sind zu klein.

Akkusatiivissa eli tekemisen kohteena muutos edellisiin tapahtuu vain maskulii-
nin epämääräisessä ja määräisessä muodossa: adjektiivin pääte on -en.

Ostan uuden hameen. Ich kaufe einen neuen Rock.
Otatko sen uuden hameen? Nimmst du den neuen Rock?

Värejä

sininen     blau violetti violett/lila
punainen    rot ruskea    braun
vaaleanpunainen   rosa (taipumaton) valkoinen    weiß
vihreä    grün musta    schwarz
keltainen    gelb harmaa   grau
oranssi   orange
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Persoonapronominit

Subjektipronominit

ich minä
du sinä
er hän (mies), sie hän (nainen), es hän (neutrisukuinen sana)
wir me
ihr te 
sie he, Sie Te (teitittely)

3. persoonan muotoja er, sie, es ja monikon sie käytetään viittaamaan asioihin ja 
esineisiin merkityksessä se ja ne. Teitittely on Saksassa yleistä. Teitittelyssä pro-
nomini kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella ja se viittaa yhteen tai useampaan 
henkilöön. 

Persoonapronominien akkusatiivimuodot

(vastaavat kysymykseen ketä, kenet?)

minua, minut mich 
sinua, sinut dich
häntä, hänet ihn (m), sie (f), es (n)
meitä, meidät uns
teitä, teidät euch
heitä, heidät / Teitä, Teidät sie/Sie
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Yksikkömuotoja ihn, sie ja es käytetään merkityksessä sitä, sen ja monikon sie 
tarkoittaa myös niitä, ne. 

Persoonapronominien datiivimuodot

(vastaavat kysymykseen kenelle, mille?(keneltä, miltä?))

minulle mir
sinulle dir
hänelle ihm (m, n), ihr (f)
meille uns
teille euch
heille/Teille ihnen/Ihnen

Possessiivipronominit

yksikkö (m, n) (f), monikko

mein minun meine
dein sinun deine
sein hänen (m, n) seine
ihr hänen (f) ihre
unser meidän unsere
euer teidän eure
ihr heidän ihre
Ihr Teidän Ihre
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Kieltosanat

Saksan kielessä on 3 erilaista kieltosanaa. Yksittäistä kieltosanaa eli suomen ei:tä 
vastaa saksassa nein. Kieltolauseessa yleensä verbin jälkeen tulee nicht. 

Oletteko kotoisin Suomesta? Kommen Sie aus Finnland? 
Ei, en ole Suomesta. Nein, ich komme nicht aus Finnland.

Jos sana ei on substantiivin edessä, käytetään maskuliini- ja neutrisanan edessä 
muotoa kein ja feminiinisanan edessä keine: 

En ole suomalainen (mies/nainen). Ich bin kein Finne / keine Finnin. 

Tätä muotoa käytetään, jos vastaavassa myönteisessä lauseessa on epämääräinen 
artikkeli tai ei artikkelia (kuten monikon epämääräisessä muodossa tai ainesanojen 
kanssa). 

Verbit

Säännöllisten verbien preesens

Saksan kielen säännölliset verbit päättyvät perusmuodossaan päätteeseen -en, 
joskus päätteeseen -n.

Perusmuodon päätteen tilalle lisätään säännölliset persoonamuotojen päätteet. 
Yksikössä päätteet ovat -e, -st, -t ja monikossa -en, -t, -en.
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kommen tulla 

minä tulen ich komme 
sinä tulet du kommst
hän tulee er/sie/es kommt
me tulemme wir kommen
te tulette ihr kommt
he tulevat / Te tulette (teit.) sie/Sie kommen

Kun verbin vartalo päättyy esimerkiksi kirjaimeen t, lisätään yksikön 2. ja 3. ja 
monikon 2. muodoissa ennen persoonapäätettä e-kirjain ääntämisen helpotta-
miseksi: 

arbeiten työskennellä
ich arbeite, du arbeitest, er/sie/es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet,  
sie/Sie arbeiten 

HUOM. taivutus: heißen olla nimeltään
ich heiße, du heißt, er/sie/es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie/Sie heißen

Epäsäännöllisten verbien preesensmuotoja

sein* olla (olemassa)
ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, sie/Sie sind

haben* omistaa, olla jollakin
ich habe, du hast, er/es/sie hat, wir haben, ihr habt, sie/Sie haben
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wissen* tietää
ich weiß, du weißt, er/sie/es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie/Sie wissen

Tärkeimpiä apuverbejä 

Saksan kielen kaikki apuverbit taipuvat epäsäännöllisesti. Apuverbien kanssa lau-
seen pääverbi on perusmuodossaan.

Haluaisin maksaa käteisellä. Ich möchte bar bezahlen.
Voinko maksaa luottokortilla? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen?

dürfen* saada, olla lupa
ich darf, du darfst, er/sie/es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie/Sie dürfen

können* voida, osata
ich kann, du kannst, er/sie/es kann, wir können, ihr könnt, sie/Sie können

mögen* haluta, pitää jstk
ich mag, du magst, er/sie/es mag, wir mögen, ihr mögt, sie/Sie mögen
haluaisin jne. ich möchte, du möchtest, er/sie/es möchte, wir möchten,  
ihr möchtet, sie/Sie möchten

müssen* täytyä, olla pakko
ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir müssen, ihr müsst, sie/Sie müssen
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Vahvojen verbien preesens

Joillakin ns. vahvoilla verbeillä tapahtuu muutoksia yksikön 2. ja 3. persoonissa. 
Muuten niiden taivutus ja persoonapäätteet ovat säännölliset. Monikossa on aina 
perusmuodon vokaali.

a > ä:
fahren ajaa kulkuneuvoa, matkustaa
ich fahre, du fährst, er/sie/es fährt 
(samoin taipuvat mm. lassen jättää, schlafen nukkua)

au > äu:
laufen juosta 
ich laufe, du läufst, er/sie/es läuft 

e > i:
sprechen puhua
ich spreche, du sprichst, er/sie/es spricht

(samoin taipuvat esim. essen syödä, geben antaa, helfen auttaa; 
nehmen ottaa: ich nehme, du nimmst, er/sie/es nimmt)

e > ie:
sehen nähdä 
ich sehe, du siehst, er/sie/es sieht (samoin taipuu mm. lesen lukea)
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Eriävät yhdysverbit

Saksan kielessä on paljon erilaisia eriäviä yhdysverbejä. Niillä muutetaan alku-
peräisen verbin merkitystä. Ne muodostetaan eriävästä etuliitteestä ja varsinai-
sesta verbiosasta. 

Tavallisessa päälauseessa eriävä yhdysosa siirtyy aivan lauseen loppuun ja 
persoonamuodossa taipuva verbiosa on normaalilla paikalla (yleensä lauseen 
toisena).

Seuraava juna lähtee klo 20.40. Der nächste Zug fährt um 20.40 Uhr ab. 

Kysymyssanalla alkavassa kysymyksessä on myös samanlainen järjestys: 

Mistä juna lähtee? Von wo fährt der Zug ab?

Kehotuksessa ja verbillä alkavassa kysymyksessä taipuva verbiosa on ensim-
mäisenä. 

Antakaa pin-koodinne, olkaa hyvä. Geben Sie bitte Ihren PIN-Code ein. 

Jos lauseessa on taipuva apuverbi, eriävä yhdysverbi tulee perusmuodossaan 
lauseen loppuun.

Pitääkö minun vaihtaa junaa? Muss ich umsteigen?
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Kysymyslauseet

1. Alla tärkeimpiä kysymyssanoja, jotka tulevat kysymyslauseen alkuun. 
Lauseissa on käänteinen sanajärjestys.

mikä, mitä was
Mitä otat? Was nimmst du?

kuka wer
Kuka olet? Wer bist du?

miten wie
Miten voit? Wie geht es dir?

missä wo
Missä olet? Wo bist du?

mistä woher
Mistä tulet? Woher kommst du?

mihin, minne wohin
Mihin menet? Wohin gehst du?

miksi warum
Miksi opiskelet? Warum studierst du?

milloin wann
Milloin tulet? Wann kommst du?



32

paljonko, montako wie viel, wie viele (taipuu pääsanansa 
mukaan)

Paljonko aamiainen maksaa? Wie viel kostet das Frühstück?
Montako omenaa otat? Wie viele Äpfel nimmst du?

Jos kysymyssana on lauseen subjektina eli tekijänä, sanajärjestys on silloin 
suora:
Kuka tulee Suomesta? Wer kommt aus Finnland?

2. Kun kysymyslauseessa ei ole kysymyssanaa, siinä on käänteinen 
sanajärjestys. 

Tuletko Suomesta? Kommst du aus Finnland?

Perusmuodossa oleva verbi jää lauseen loppuun:
Voitko tulla Suomeen? Kannst du nach Finnland kommen?

3. Kaikista väitelauseista voi tehdä kysymyksen nousevalla intonaatiolla. 

Tuletko Suomesta? Du kommst aus Finnland?

Kellonajat

Paljonko kello on? Wie viel Uhr ist es? tai Wie spät ist es? 
Kello on yksi. Es ist ein Uhr. 
Kello on puoli kolme. Es ist halb drei.
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Kello on vartin yli kolme. Es ist Viertel nach drei.
Kello on varttia vaille neljä. Es ist Viertel vor vier.
Kello on 20 vaille kuusi. Es ist zwanzig vor sechs.
Kello on seitsemän illalla. Es ist sieben Uhr abends.
Kello on kahdeksan aamulla. Es ist acht Uhr morgens.
On keskiyö. Es ist Mitternacht.
On keskipäivä. Es ist Mittag.
Moneltako? Um wie viel Uhr?
Viideltä. Um fünf (Uhr).
Viidestä kuuteen. Von fünf bis sechs Uhr.
Kello on 21.15. Es ist einundzwanzig Uhr fünfzehn.

Viikonpäivät

maanantai der Montag perjantai der Freitag
tiistai der Dienstag lauantai der Samstag / 
keskiviikko der Mittwoch Sonnabend (P-Saksassa)
torstai der Donnerstag sunnuntai der Sonntag

Tänään on tiistai. Heute ist Dienstag. 
Hän tulee perjantaina. Sie kommt am Freitag.
Hän työskentelee viikonloppuna. Er arbeitet am Wochenende.
Työskentelen maanantaista lauantaihin. Ich arbeite von Montag bis Sonnabend.
Menen lauantaisin torille. Ich gehe samstags zum Markt.
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Kuukaudet 

tammikuu  Januar heinäkuu Juli
helmikuu  Februar elokuu August
maaliskuu  März syyskuu September
huhtikuu  April lokakuu Oktober
toukokuu   Mai marraskuu November
kesäkuu  Juni joulukuu Dezember

Kaikki kuukaudet ovat maskuliineja.  

Loma alkaa heinäkuussa. Der Urlaub beginnt im Juli. 
Tänään on joulukuun 19. päivä.   Heute ist der neunzehnte Dezember/zwölfte.
Olen syntynyt 20.5.1970. Ich bin am zwanzigsten Mai 1970 geboren.

Vuodenajat

talvi   der Winter kesä  der Sommer
kevät  das Frühjahr / der Frühling syksy der Herbst

keväällä im Frühjahr/Frühling
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Prepositiot

Akkusatiivia vaativia prepositioita

bis (yleensä ilman artikkelia)
mihin asti Das Zug fährt bis Berlin. Juna menee Berliiniin 

asti.
bis fünf Uhr kello viiteen

durch 
minkä läpi tai kautta Ich fahre durch das Zentrum. Ajan keskustan läpi.

für
ketä varten, kenelle Ist das für mich? Onko se minulle?

gegen
vastaan Ich habe nichts gegen ihn. Minulla ei ole mitään 

häntä vastaan.

ohne (yleensä ilman artikkelia)
mitä ilman Nimmst du das Eis ohne Sahne? Otatko 

jäätelön ilman kermavaahtoa?

um (…herum)
minkä ympärillä/ympärille Ich wohne um die Ecke. Asun kulman takana.
moneltako um 10 Uhr kello kymmeneltä
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Datiivia vaativia prepositioita

aus Ich komme aus München. Olen kotoisin 
Münchenistä.mistä / mistä kotoisin

gegenüber Ich wohne gegenüber dem Bahnhof. Asun 
rautatieasemaa vastapäätä.mitä vastapäätä

bei Erding liegt bei München. Erding on Münchenin 
lähellä.minkä tai kenen luona 

mit Wir fahren mit dem Bus. Matkustamme bussilla.
kenen tai minkä kanssa ein Doppelzimmer mit Dusche 2 hh suihkulla

nach Ich trinke Kaffee nach dem Essen. Juon kahvin 
ruuan jälkeen.minkä jälkeen

mihin Fahren Sie nach Österreich? Matkustatteko 
Itävaltaan?

seit Wir sind seit einem Jahr hier. Olemme olleet 
täällä vuoden.mistä lähtien

von
mistä Ich komme von ihm. Tulen hänen luotaan.
omistaja eli genetiivi Die Jacke von Klara ist grün. Klaran jakku on 

vihreä.
(tai erisnimen kanssa = Klaras Jacke ist grün.)
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zu Kommen Sie zu uns? Tuletteko luoksemme?
minkä tai kenen luo Ich gehe zum Bahnhof. Menen rautatieasemalle.

Datiivia ja akkusatiivia vaativat prepositiot

Seuraavat prepositiot vaativat datiivia vastatessaan kysymyksiin missä?  
(tai milloin?) ja akkusatiivia vastatessaan kysymykseen mihin? 

an
A: minkä viereen Ich fahre an die Ostsee. Ajan Itämeren rannalle.
D:minkä vieressä Ich wohne an der Ostsee. Asun Itämeren rannalla.

milloin am Abend illalla, am Wochenende viikonloppuna

auf
A: päälle (kiinteä kosketus) auf den Tisch pöydälle
D:päällä auf dem Tisch pöydällä

hinter
A: taakse Ich fahre das Auto hinter das Haus. Ajan auton 

talon taakse.
D: takana Das Auto ist hinter dem Haus. Auto on talon takana.

in
A: sisään, johonkin Fahren Sie in die Schweiz? Matkustatteko Sveitsiin?
D:sisässä, -ssa, -ssä Sind Sie in der Schweiz? Oletteko Sveitsissä?

milloin im Juni kesäkuussa, im Sommer kesällä
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neben
A: viereen Darf ich mich neben dich setzen? Saanko 

istuutua viereesi?
D:vieressä Er sitzt neben mir. Hän istuu vieressäni.

über
A: yläpuolelle, yli Er muss über die Brücke fahren. Hänen täytyy 

ajaa sillan yli.
D:yläpuolella, yllä Über der Brücke hängt ein Schild. Sillan 

yläpuolella riippuu kyltti.

unter
A: alapuolelle, alle Leg die Tasche unter das Bett. Laita laukku 

sängyn alle.
D:alapuolella, alla Die Tasche liegt unter dem Bett. Laukku on 

sängyn alla.

vor
A: eteen Sie fährt vor das Hotel. Hän ajaa hotellin eteen.
D:edessä Sie sind vor dem Hotel. He ovat hotellin edessä.

zwischen
A: väliin Er legt die Tasche zwischen die Stühle. Hän 

laittaa laukun tuolien väliin.
D:välissä Die Tasche liegt zwischen den Stühlen. Laukku 

on tuolien välissä.
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Preposition ja määräisen artikkelin yhdistelmät 

Tietyt prepositiot yhdistyvät yleensä määräisiin artikkeleihin näin: 

an + dem = am, bei + dem = beim, in + dem = im, von + dem = vom, 
zu + dem = zum, zu + der = zur, an + das = ans, in + das = ins

Ilmansuunnat

pohjoinen   Norden koillinen Nordosten
itä   Osten kaakko Südosten
etelä  Süden lounas Südwesten
länsi   Westen  luode Nordwesten

idässä im Osten 
Asun Pohjois-Saksassa.  Ich wohne in Norddeutschland. 

Lukusanat

0 null  
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf

6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn

11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn

16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
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21 einundzwanzig 
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24  vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26  sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig
30 dreißig

31 einunddreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70  siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 ein hundert /  
 hundert
101 hunderteins
200 zweihundert

300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
600 sechshundert
700 siebenhundert
800 achthundert
900 neunhundert
1000 ein tausend /  
 tausend
2000 zweitausend
2001 zweitausendeins

Järjestysluvut

1. erste 
2. zweite
3. dritte
4. vierte

5. fünfte
6. sechste
7. siebte
8. achte

9. neunte
10. zehnte
20. zwanzigste

Järjestysluvut muodostetaan liittämällä peruslukuun pääte -te. 
Jos luku on 20 tai sitä suurempi, pääte on -ste. 
Yleensä järjestyslukua edeltää määräinen artikkeli, ja se taipuu aina kuten adjektiivi.
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aamiainen Frühstück n 
aamu Morgen m
aamulla morgens
aika Zeit f
ajaa, matkustaa fahren
ajokortti Führerschein m
alkaa beginnen
alkuruoka Vorspeise f
amerikkalainen Amerikaner, -in
ammatti Beruf m
antaa geben
antaa PIN-koodi den PIN-Code  
 ein/geben
anteeksi Entschuldigung
appelsiini Orange f
appelsiinilimonadi Orangenlimonade  
 f
aprikoosi Aprikose f
apteekki Apotheke f
aste Grad m

asti bis 
asua wohnen
aukio Platz m
auto   Auto n, Wagen m
auttaa helfen
avain Schlüssel m
aviomies Ehemann m
aviovaimo Ehefrau f 
avoinna geöffnet
avoliitto Lebensgemeinschaft  
 f
avopuoliso Lebensgefährt/e, -in 
Baijeri Bayern
Bergader- Bergader m

sinihomejuusto
bleiseri, jakku  Jacke f
broileri Hänhchen n
bussi   Bus m
ei  nein, nicht
ei (subst. edellä) kein, -e

Suomi–saksa-sanasto
 
adj adjektiivi n neutri
adv adverbi taip taipumaton   
f feminiini yks yksikkö
m maskuliini + äänteenmukaus
mon monikko * epäsäännöllinen verbi

A

B

E
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eilen gestern
eipä kestä keine Ursache,
 nichts zu danken 
elintarvike Lebensmittel n
elokuu  August m
elokuvateatteri Kino n
eläkeläinen Rentner, -in
elää leben 
enemmän mehr
englannin kieli Englisch
Englanti England
englantilainen Engländer, -in
ensimmäinen erste 
erikseen getrennt,  
 inklusiv(-e)
erinomainen prima
erittäin, oikein sehr
eronnut geschieden
esite Broschüre f
etelä  Süden m
euro Euro m
farkut   Jeans f (yks)
fysiikka Physik f
gramma Gramm n
grillikioski (tässä) Imbiss m
halpa billig
haluta, pitää jstkn mögen*
hame   Rock m

hapankaali Sauerkraut n
harmaa   grau
hattu   Hut m
hauska tutustua freut mich
hedelmä- ja  Obst- und

vihanneskauppa Gemüsehändler  
 m

hehkuviini Glühwein m
hei hallo
hei hei tschüss
heinäkuu Juli m
helmikuu  Februar m
henkilö Person f
herkkukauppa Feinkostladen m
herra, mies Herr m
heti gleich, sofort
hetki(nen) Moment m
hieman bisschen
hiilihappo Kohlensäure f
hintaan sisältyvä inklusiv(e)
hotelli Hotel n
housut   Hose f (yks)
huhtikuu  April m
huoltoasema Tankstelle f
huomenna morgen
huone Zimmer n
huono schlecht
hyvä gut

F

G

H
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hyvää päivää  Grüss Gott
(E-Saksa)

hän f, he  sie
hän m er
hän n, se es
ihminen Mensch m
illalla abends
illallinen Abendbrot/-essen n
ilmastointilaite Klimaanlage f
ilta Abend m
insinööri Ingenieur m
iso, suuri groß
isoisä Großvater m
isoäiti Großmutter f
istua sitzen
istuutua sich setzen
isä Vater m
itsenäisyyspäivä Nationalfeiertag m
itä   Osten m
Itävalta Österreich
itävaltalainen Österreicher, -in
itävaltalainen (adj) österreichisch
ja und
jalkapallo Fußball m
jotakin, hieman etwas
joulukuu   Dezember m
juoda trinken 
juosta laufen

juustosämpylä Käsebrötchen n
jälkiruoka Dessert n,  
 Nachtisch m
jättää lassen
kaakko  Südosten m
kaali Kohl m
kahdeksan acht
kahdeksas achte
kahden hengen  Doppelzimmer n

huone
kahdeskymmenes zwanzigste
kahdesti zweimal
kahvi Kaffee/Kaffee m
kahvila Café n
kaikki alles
kakku Kuchen m
kaksi zwei (zwo)
kala Fisch m
kalakauppa Fischladen m
kallis teuer
kana Huhn n
kanssa mit
kartta Stadtplan m
katsella schauen
katu Straße f
kaukana weit
kauluspaita    Hemd n
kaunis schön

I

J

K
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kauppa Geschäft n,  
 Laden m
kaupungintalo Rathaus n
kello Uhr f
keltainen    gelb
kenelle, mille wem
kenkä Schuh m
kenkäosasto Schuhabteilung f
kerma(vaahto) Sahne f
kerros Stock m
keskipäivä Mittag m
Keski-Saksa Mitteldeutschland
keskiviikko Mittwoch m
keskiyö Mitternacht f
keskusta Zentrum n
kesä  Sommer m
kesäkurpitsa Zucchini m
kesäkuu  Juni m
kevät  Frühjahr n,  
 Frühling m
kiertoajelu Stadtrundfahrt f
kiitos danke
kilo Kilo n
kilpi Schild m
kioski Kiosk m
kirjakauppa Buchladen n
kirkko  Kirche f
kirsikka Kirsche f

kirsikkaviina Kirschwasser m
kivennäisvesi Mineralwasser n
koillinen  Nordosten m
kokki Koch, -in+
koko (vaate-) Größe f 
kollega Kolleg/e, -in
kolmas dritte
kolme drei
konditoria Konditorei f
konsertti Konzert n
kotiäiti Hausfrau f
kuitti Quittung f
kuka wer
kulma Ecke f
kumpi, mikä welcher
kuohuviini Sekt m
kuppi Tasse f
kuudes sechste
kuukausi Monat m
kuulemiin auf Wiederhören
kuuma heiß
kuuma kaakao heiße Schokolade  
 f
kuusi (lukus.) sechs
kyllä ja 
kylmä kalt
kylpyamme Badewanne f
kylpyhuone Badezimmer n
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kylä Dorf n
kymmenen zehn 
kymmenes zehnte
kysyä fragen
käteinen bar (adj)
kävelykatu,  Fußgängerzone f

-keskusta
kääntyä ab/biegen
laittaa legen
laiva   Schiff n
lapsenlapsi Enkel, -in
lapsi Kind n
lasi Glas n
lasku Rechnung f
lauantai Samstag m,
 Sonnabend m 

 (P-Saksassa)
laukku Tasche f
leimata entwerten
leipomo Bäckerei f
leipä Brot n
leivos Gebäck n
lento Flug m
lentokenttä  Flughafen m
lentokone   Flugzeug n
liha Fleisch n
liian (tässä) zu
liikemies Geschäftsmann m

liikenainen Geschäftsfrau f
limonadin ja  Radler n

oluen sekoitus 
(tässä)

linja-autoasema  Busbahnhof m
linna Burg f, Schloss n
lisuke Beilage f
lisävuode Zusatzbett n
litra Liter m
lohi Lachs m
lokakuu  Oktober m
loma Urlaub m
lomahuoneisto Ferienappartement  
 n
loppuunmyyty ausverkauft
lounas Mittagessen n  
lounas (ilmans.) Südwesten m
lukea lesen 
luode  Nordwesten m
luokka Klasse f
luonnollisesti natürlich
luostari Kloster n
luottokortti Kreditkarte f
lähietäisyys Nähe f
lähteä (kulkun.) ab/fahren
lämmin warm
länsi   Westen m
lääkäri Arzt, -in+

L
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maaliskuu  März m
maanantai Montag m
maito Milch f
maitokahvi Milchkaffee m
majatalo Gasthaus n,  
 Gasthof m
majoitushuone Fremdenzimmer n,
 Gästezimmer n
makkara Wurst f
maksaa  kosten
maksaa 

(antaa rahaa) bezahlen
maksuton kostenlos
malli Modell n
mansikka Erdbeere f
mansikkajäätelö Erdbeereis n
marraskuu  November m
matka Fahrt f
matkalippu Fahrkarte f
me wir
mekko Kleid n
mennä gehen
meno-paluu hin und zurück
metri Meter m/n
metro   U-Bahn f
mielellään gern (-e)
miellyttää gefallen
miesten puku   Anzug m

miestenosasto Herrenabteilung f
mihin, minne wohin
miinus (adv) minus
miksi warum
mikä, mitä was
minua, minut mich
minun mein, -e
minä ich
missä wo
mistä woher
miten, kuinka wie
moottoripyörä   Motorrad/Motorrad  
 n
muistomerkki Denkmal n
munakoiso Aubergine f
museo Museum n
musiikki Musik f
musta    schwarz
muuten sonst
mylläri Müller m
myyjä Verkäufer, -in
myöhästyminen Verspätung f
myös auch
määrä Menge f
naimaton ledig
naimisissa verheiratet
nainen, rouva Frau f
naistenosasto Damenabteilung f

N
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nauta Rind n
neiti Fräulein n
neljä vier
neljäs  vierte
niin so
nilkkasukka   Socke f
nimi Name m
noin circa
noutaa ab/holen
nukkua schlafen
nyt jetzt
nähdä sehen 
näyttely Ausstellung f
näytös, esitys Vorstellung f
ohjelma (käsi-) Programm n
oikealla rechts
olkaa hyvä bitte 
olla (olemassa) sein*
olla nimeltään heißen
olut Bier n
olutpiha Biergarten n
oluttupa Bierstube/-halle f
omena Apfel m
omenamehu Apfelsaft m
omenapiirakka Apfelkuchen m
omenastruudeli Apfelstrudel m
omistaa, olla jllkn haben*
ooppera Oper f

opettaja Lehrer, -in 
opiskelija Student, -in
opiskella studieren
oranssi   orange
ostaa kaufen
ottaa nehmen
paikallisjuna S-Bahn f
paitapusero  Bluse f

(naisten) 
pakollinen obligatorisch
pala, kpl Stück n
palatsi Palast m
palauttaa ab/geben
paljon viel 
paljonko, montako wie viel (-e)
pallot Bälle (Ball m)
pankki Bank f
paprika Paprika f
parkkipaikka,  Parkplatz m

pysäköintialue
parveke Balkon m
pasta Pasta f
pelata, leikkiä spielen 
pensionaatti Pension f
perjantai Freitag m
persikka Pfirsich m
peruna Kartoffel f
perunamuusi Kartoffelpüree n

O
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pian bald
pieni klein
pilvinen bewölkt
plus (adv) plus
pohjakerros Erdgeschoss n
pohjoinen   Norden m
poika (jonkun) Sohn m
polkupyörä   Fahrrad n
porkkana Karotte f
posti Post f
puhua sprechen
puisto Park m
pullo Flasche f
punainen    rot
punaviini Rotwein m
puoli  halb (adj)
puoli kiloa Pfund n
puro Bach m
puutarha Garten m
pysäkki  Haltestelle f
päivä Tag m 
päivämäärä Datum n
päivän annos Tagesgericht n
päällystakki   Mantel m
päärautatieasema Hauptbahnhof m
pääruoka Hauptgericht n,
 Hauptspeise f
päärynä Birne f

pöytä Tisch m
raide Gleis n
raitiovaunu   Straßenbahn f
rakastaa lieben
rakennus Gebäude n
Ranska Frankreich
ranskalainen Franz/ose, -ösin
ranskan kieli Französisch
ranskanperunat  Pommes frites (mon)
ravintola Restaurant n
retki Ausflug m
riisi Reis m
rikki kaputt
ruoka, ateria Essen n
ruokakauppa Lebensmittelgeschäft  
 n
ruokalista Speisekarte f
ruotsalainen Schwed/e, -in
Ruotsi Schweden
ruotsin kieli Schwedisch
ruskea    braun
ruusu Rose f
saada (jtkn) bekommen
Sacherkakku Sachertorte f
sairaala Krankenhaus n
sairaanhoitaja f Krankenschwester f
sairaanhoitaja  Krankenpfleger m

m
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Saksa Deutschland
saksalainen Deutsch/er, -e
saksan kieli Deutsch 
salaatti Salat m
sanomalehti Zeitung f
sataa regnen
sataa lunta schneien
Schwarzwaldin  Schwarzwälder

kakku  Torte f
Schwarzwaldin  Schwarzwälder

kinkku  Schinken m
seitsemän sieben
seitsemäs siebte
seka- gemischt
sentti (raha) Cent m
seuraava nächste
sihteeri Sekretär, -in
siis also
sijaita, olla liegen
sika Schwein n
silta Brücke f
sininen     blau 
sinun dein, -e
sinä du
sipuli Zwiebel f
sisar Schwester f
sisarukset Geschwister  
 mon

sisältyy hintaan inbegriffen
sitruuna Zitrone f
sitten dann
snapsi Schnaps m
sohva Sofa n
soittaa (puh.) telefonieren
sopia passen
sopia jhnkn stimmen
sovittaa an/probieren
sovituskoppi Umkleidekabine f
suihku Dusche f
suklaa Schokolade f
suljettu geschlossen
sunnuntai Sonntag m
suolarinkeli Brezel f
suomalainen Finn/e, -in
suomen kieli Finnisch
Suomi Finnland
suoraan  geradeaus

(eteenpäin)
suositella empfehlen
Sveitsi Schweiz (f)
sveitsiläinen Schweizer, -in
sveitsiläinen (adj) Schweizer,
 schweizerisch
syksy Herbst m
syntynyt geboren
syyskuu  September m
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syödä essen
sämpylä Brötchen n,
 Semmel f (E-Saksa)
sää Wetter n
taidegalleria Gallerie f
taksi  Taxi n  
talo Haus n
talot Häuser (Haus n)
talvi   Winter m
tammikuu  Januar m
tarjoilija Kellner, -in
tavaratalo Kaufhaus n
te ihr
Te (teit.) Sie
teatteri Theater n
tee Tee m
tehdä machen
Teidän Ihr, -e
tervetuloa willkommen
tie Weg m
tieto Auskunft f
tiistai Dienstag m
toinen zweite
toivoa wünschen
tomaatti Tomate f
tomaattikeitto Tomatensuppe f
tori Marktplatz m
torstai Donnerstag m

toukokuu   Mai m
t-paita   T-Shirt n
tulla, olla kotoisin kommen
tuoli Stuhl m
tuomiokirkko Dom m
tuulinen windig
tyttö Mädchen n
tytär Tochter f
työskennellä arbeiten
tänään heute
täällä hier
uima-allas Schwimmbecken  
 n
uimapuku   Badeanzug m
ukkonen Gewitter n
ulkona draußen
USA USA (fmon)
vaaleanpunainen  rosa (taip)
vakuutus Versicherung f
valintamyymälä Supermarkt m
valitan tut mir leid
valitettavasti leider
valkoinen    weiß
valkoviini Weißwein m
vanha alt
vanha kaupunki Altstadt f
vanhemmat Eltern mon
vapaa frei

T
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varata bestellen,  
 reservieren 
varattu belegt, besetzt
varaus Reservierung f
vasemmalla links
vastapäätä gegenüber
vehnäolut Weißbier n,  
 Weizenbier n
veli Bruder m
Venäjä Russland
venäläinen Russ/e, -in
vesi Wasser n
vielä noch
wieninleike Wiener Schnitzel n
vihannekset Gemüse n (yks)
vihreä    grün
viides fünfte
viikko Woche f
viikonloppu Wochenende n
viimeistään spätestens
viinirypäle Traube f
viisi fünf
villapaita   Pullover m
violetti lila, violett 
viranomainen Beamt/er, -in

Viro Estland
virolainen Est/e, -in
voida, osata können*
voisarvi Croissant n
vuokrata mieten
vuokraus Vermietung f
vuosi Jahr n
vähemmän weniger
väri Farbe f
yhdeksän neun
yhdeksäs neunte
yhden hengen  Einzelzimmer n

huone
yhdessä,  zusammen

kaikkiaan
yksi eins
yksi, eräs ein
ylihuomenna übermorgen
yliopisto Universität f
yläpuolella darüber
ymmärtää verstehen
ympyrä Kreis m
yö Nacht f
äiti Mutter f

Y
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ab/biegen kääntyä
ab/fahren lähteä (kulkun.)
ab/geben palauttaa
ab/holen noutaa
Abend m ilta
Abendbrot/-essen n illallinen
abends illalla
acht kahdeksan
achte kahdeksas
alles kaikki
also siis
alt vanha
Altstadt f vanha kaupunki
Amerikaner, -in amerikkalainen
an/probieren sovittaa
Anzug m miesten puku  
Apfel m omena
Apfelkuchen m omenapiirakka
Apfelsaft m omenamehu
Apfelstrudel m omenastruudeli

Saksa–suomi-sanasto
 
adj adjektiivi n neutri
adv adverbi taip taipumaton   
f feminiini yks yksikkö
m maskuliini + äänteenmukaus
mon monikko * epäsäännöllinen verbi

Apotheke f apteekki
Aprikose f aprikoosi
April m huhtikuu 
arbeiten työskennellä
Arzt, -in+ lääkäri
Aubergine f munakoiso
auch myös
auf Wiederhören kuulemiin
August m elokuu 
Ausflug m retki
Auskunft f tieto
Ausstellung f näyttely
ausverkauft loppuunmyyty
Auto n auto  
Bach m puro
Bäckerei f leipomo
Badeanzug m uimapuku  
Badewanne f kylpyamme
Badezimmer n kylpyhuone
bald pian

A
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Balkon m parveke
Bälle (Ball m) pallot
Bank f pankki
bar (adj) käteinen
Bayern Baijeri
Beamt/er, -in viranomainen
beginnen alkaa
Beilage f lisuke
bekommen saada (jtkn)
belegt varattu
Bergader m Bergader- 
 sinihomejuusto
Beruf m ammatti
besetzt varattu
bestellen varata
bewölkt pilvinen
bezahlen maksaa (antaa  
 rahaa)
Bier n olut
Biergarten n olutpiha
Bierstube/-halle f oluttupa
billig halpa
Birne f päärynä
bis  asti
bisschen hieman
bitte  olkaa hyvä
blau  sininen    
Bluse f paitapusero (naisten)

braun ruskea   
Brezel f suolarinkeli
Broschüre f esite
Brot n leipä
Brötchen n sämpylä
Bruder m veli
Brücke f silta
Buchladen n kirjakauppa
Burg f linna
Bus m bussi  
Busbahnhof m linja-autoasema 
Café n kahvila
Cent m sentti (raha)
circa noin
Croissant n voisarvi
Damenabteilung f naistenosasto
danke kiitos
dann sitten
darüber yläpuolella
Datum n päivämäärä
dein, -e sinun
Denkmal n muistomerkki
Dessert n jälkiruoka
Deutsch  saksan kieli
Deutsch/er, -e saksalainen
Deutschland Saksa
Dezember m joulukuu  
Dienstag m tiistai

C
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Dom m tuomiokirkko
Donnerstag m torstai
Doppelzimmer n 2 hengen huone
Dorf n kylä
draußen ulkona
drei kolme
dritte kolmas
du sinä
Dusche f suihku
Ecke f kulma
Ehefrau f  aviovaimo
Ehemann m aviomies
ein yksi, eräs
eins yksi
Einzelzimmer n 1 hengen huone
Eltern mon vanhemmat
empfehlen suositella
England Englanti
Engländer, -in englantilainen
Englisch englannin kieli
Enkel, -in lapsenlapsi
Entschuldigung anteeksi
entwerten leimata
er hän m
Erdbeere f mansikka
Erdbeereis n mansikkajäätelö
Erdgeschoss n pohjakerros
erste  ensimmäinen

es se, hän n
essen syödä
Essen n ruoka, ateria
Est/e, -in virolainen
Estland Viro
etwas jotakin, hieman
Euro m euro
fahren ajaa, matkustaa
Fahrkarte f matkalippu
Fahrrad n polkupyörä  
Fahrt f matka
Farbe f väri
Februar m helmikuu 
Feinkostladen m herkkukauppa
Ferienappartement  lomahuoneisto

n
Finn/e, -in suomalainen
Finnisch suomen kieli
Finnland Suomi
Fisch m kala
Fischladen m kalakauppa
Flasche f pullo
Fleisch n liha
Flug m lento
Flughafen m lentokenttä 
Flugzeug n lentokone  
fragen kysyä
Frankreich Ranska

E
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Franz/ose, -ösin ranskalainen
Französisch ranskan kieli
Frau f nainen, rouva
Fräulein n neiti
frei vapaa
Freitag m perjantai
Fremdenzimmer n majoitushuone
freut mich hauska tutustua
Frühjahr n,  kevät

Frühling m 
Frühstück n  aamiainen
Führerschein m ajokortti
fünf viisi
fünfte viides
Fußball m jalkapallo
Fußgängerzone f kävelykatu,  
 -keskusta
Gallerie f taidegalleria
Garten m puutarha
Gästezimmer n majoitushuone
Gasthaus n majatalo
Gasthof m majatalo
Gebäck n leivos
Gebäude n rakennus
geben antaa
geboren syntynyt
gefallen miellyttää
gegenüber vastapäätä

gehen mennä
gelb keltainen   
gemischt seka-
Gemüse n (yks) vihannekset
geöffnet avoinna
geradeaus suoraan  
 (eteenpäin)
gern (-e) mielellään
geschieden eronnut
geschlossen suljettu
Geschwister mon sisarukset
Geschäft n kauppa
Geschäftsfrau f liikenainen
Geschäftsmann m liikemies
gestern eilen
getrennt, inklusiv(-e) erikseen
Gewitter n ukkonen
Glas n lasi
gleich heti
Gleis n raide
Glühwein m hehkuviini
Grad m aste
Gramm n gramma
grau harmaa  
groß iso, suuri
Größe f  koko (vaate-)
Großmutter f isoäiti
Großvater m isoisä

G
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grün vihreä   
Grüss Gott hyvää päivää  
 (E-Saksa)
gut hyvä
haben* omistaa, olla jllkn
halb (adj) puoli 
hallo hei
Haltestelle f pysäkki 
Hänhchen n broileri
Hauptbahnhof m päärautatieasema
Hauptgericht n pääruoka
Hauptspeise f pääruoka
Haus n talo
Häuser (Haus n) talot
Hausfrau f kotiäiti
heiß kuuma
heiße Schokolade kuuma kaakao

f
heißen olla nimeltään
helfen auttaa
Hemd n kauluspaita   
Herbst m syksy
Herr m herra, mies
Herrenabteilung f miestenosasto
heute tänään
hier täällä
hin und zurück meno-paluu
Hose f (yks) housut  

Hotel n hotelli
Huhn n kana
Hut m hattu  
ich minä
ihr te
Ihr, -e Teidän
Imbiss m grillikioski (tässä)
inbegriffen sisältyy hintaan
Ingenieur m insinööri
inklusiv(e) hintaan sisältyvä
ja  kyllä
Jacke f bleiseri, jakku 
Jahr n vuosi
Januar m tammikuu 
Jeans f (yks) farkut  
jetzt nyt
Juli m heinäkuu
Juni m kesäkuu 
Kaffee/Kaffee m kahvi
kalt kylmä
kaputt rikki
Karotte f porkkana
Kartoffel f peruna
Kartoffelpüree n perunamuusi
Käsebrötchen n juustosämpylä
kaufen ostaa
Kaufhaus n tavaratalo
kein, -e ei (subst. edellä)

H
I

J

K



57

keine Ursache eipä kestä
Kellner, -in tarjoilija
Kilo n kilo
Kind n lapsi
Kino n elokuvateatteri
Kiosk m kioski
Kirche f kirkko 
Kirsche f kirsikka
Kirschwasser m kirsikkaviina
Klasse f luokka
Kleid n mekko
klein pieni
Klimaanlage f ilmastointilaite
Kloster n luostari
Koch, -in+ kokki
Kohl m kaali
Kohlensäure f hiilihappo
Kolleg/e, -in kollega
kommen tulla, olla kotoisin
Konditorei f konditoria
können* voida, osata
Konzert n konsertti
kosten maksaa 
kostenlos maksuton
Krankenhaus n sairaala
Krankenpfleger m sairaanhoitaja m
Krankenschwester  sairaanhoitaja f

f

Kreditkarte f luottokortti
Kreis m ympyrä
Kuchen m kakku
Lachs m lohi
Laden m kauppa
lassen jättää
laufen juosta
leben  elää
Lebensgefährt/e, -in  avopuoliso
Lebensgemeinschaft f avoliitto
Lebensmittel n elintarvike
Lebensmittelgeschäft n ruokakauppa
ledig naimaton
legen laittaa
Lehrer, -in  opettaja
leider valitettavasti
lesen  lukea
lieben rakastaa
liegen sijaita, olla
lila violetti
links vasemmalla
Liter m litra
machen tehdä
Mädchen n tyttö
Mai m toukokuu  
man (passiivinen  
 subj.)
Mantel m päällystakki  

L
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Marktplatz m tori
März m maaliskuu 
mehr enemmän
mein, -e minun
Menge f määrä
Mensch m ihminen
Meter m/n metri
mich minua, minut
mieten vuokrata
Milch f maito
Milchkaffee m maitokahvi
Mineralwasser n kivennäisvesi
minus miinus (adv)
mit kanssa
Mittag m keskipäivä
Mittagessen n   lounas
Mitteldeutschland Keski-Saksa
Mitternacht f keskiyö
Mittwoch m keskiviikko
Modell n malli
mögen* haluta,  
 pitää jstkn
Moment m hetki(nen)
Monat m kuukausi
Montag m maanantai
morgen huomenna
Morgen m aamu
morgens aamulla

Motorrad/Motorrad  moottoripyörä
n  

Müller m mylläri
Museum n museo
Musik f musiikki
Mutter f äiti
nächste seuraava
Nacht f yö
Nachtisch m jälkiruoka
Nähe f lähietäisyys
Name m nimi
Nationalfeiertag m itsenäisyyspäivä
natürlich luonnollisesti
nehmen ottaa
nein, nicht ei 
neun yhdeksän
neunte yhdeksäs
nichts zu danken  eipä kestä
noch vielä
Norden m pohjoinen  
Nordosten m koillinen 
Nordwesten m luode 
November m marraskuu 
obligatorisch pakollinen
Obst- und  hedelmä- ja

Gemüsehändler m vihanneskauppa
Oktober m lokakuu 
Oper f ooppera

N
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orange oranssi  
Orange f appelsiini
Orangenlimonade  appelsiinilimonadi

f
Osten m itä  
Österreich Itävalta
Österreicher, -in itävaltalainen
österreichisch itävaltalainen (adj)
Palast m palatsi
Paprika f paprika
Park m puisto
Parkplatz m parkkipaikka,  
 pysäköintialue
passen sopia
Pasta f pasta
Pension f pensionaatti
Person f henkilö
Pfirsich m persikka
Pfund n puoli kiloa
Physik f fysiikka
den PIN-Code  antaa PIN-koodi

ein/geben
Platz m aukio
plus plus (adv)
Pommes frites  ranskanperunat

(mon) 
Post f posti
prima erinomainen

Programm n ohjelma (käsi-)
Pullover m villapaita  
Quittung f kuitti
Radler n limonadin ja oluen  
 sekoitus (tässä)
Rathaus n kaupungintalo
Rechnung f lasku
rechts oikealla
regnen sataa
Reis m riisi
Rentner, -in eläkeläinen
reservieren  varata
Reservierung f varaus
Restaurant n ravintola
Rind n nauta
Rock m hame  
rosa (taip) vaaleanpunainen  
Rose f ruusu
rot punainen   
Rotwein m punaviini
Russ/e, -in venäläinen
Russland Venäjä
Sachertorte f Sacherkakku
Sahne f kerma(vaahto)
Salat m salaatti
Samstag m lauantai
Sauerkraut n hapankaali
S-Bahn f paikallisjuna

Ö
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schauen katsella
Schiff n laiva  
Schild m kilpi
schlafen nukkua
schlecht huono
Schloss n linna
Schlüssel m avain
Schnaps m snapsi
schneien sataa lunta
Schokolade f suklaa
Schuh m kenkä
Schuhabteilung f kenkäosasto
schwarz musta   
Schwarzwälder  Schwarzwaldin

Schinken m  kinkku
Schwarzwälder  Schwarzwaldin

Torte f  kakku
Schwed/e, -in ruotsalainen
Schweden Ruotsi
Schwedisch ruotsin kieli
Schwein n sika
Schweiz (f) Sveitsi
Schweizer sveitsiläinen (adj)
Schweizer, -in sveitsiläinen
schweizerisch sveitsiläinen (adj)
Schwester f sisar
Schwimmbecken uima-allas

n

schön kaunis
sechs kuusi (lukus.)
sechste kuudes
sehen  nähdä
sehr erittäin, oikein
sein* olla (olemassa)
Sekretär, -in sihteeri
Sekt m kuohuviini
Semmel f  sämpylä

(E-Saksa)
September m syyskuu 
sich setzen istuutua
sie hän f, he 
Sie Te (teit.)
sieben seitsemän
siebte seitsemäs
sitzen istua
so niin
Socke f nilkkasukka  
Sofa n sohva
sofort heti
Sohn m poika (jonkun)
Sommer m kesä 
Sonnabend m  lauantai

(P-Saksassa)
Sonntag m sunnuntai
sonst muuten
Speisekarte f ruokalista
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spielen  pelata, leikkiä
sprechen puhua
spätestens viimeistään
Stadtplan m kartta
Stadtrundfahrt f kiertoajelu
stimmen sopia jhnkn
Stock m kerros
Straße f katu
Straßenbahn f raitiovaunu  
Stück n pala, kpl
Student, -in opiskelija
studieren opiskella
Stuhl m tuoli
Süden m etelä 
Südosten m kaakko 
Südwesten m lounas (ilmans.)
Supermarkt m valintamyymälä
Tag m  päivä
Tagesgericht n päivän annos
Tankstelle f huoltoasema
Tasche f laukku
Tasse f kuppi
Taxi n   taksi 
Tee m tee
telefonieren soittaa (puh.)
teuer kallis
Theater n teatteri
Tisch m pöytä

Tochter f tytär
Tomate f tomaatti
Tomatensuppe f tomaattikeitto
Traube f viinirypäle
trinken  juoda
tschüss hei hei
T-Shirt n t-paita  
tut mir leid valitan
U-Bahn f metro  
übermorgen ylihuomenna
Uhr f kello
Umkleidekabine f sovituskoppi
und ja
Universität f yliopisto
Urlaub m loma
USA (fmon) USA
Vater m isä
verheiratet naimisissa
Verkäufer, -in myyjä
Vermietung f vuokraus
Versicherung f vakuutus
Verspätung f myöhästyminen
verstehen ymmärtää
viel  paljon
vier neljä
vierte neljäs 
violett  violetti
Vorspeise f alkuruoka
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Vorstellung f näytös, esitys
Wagen m auto  
warm lämmin
warum miksi
was mikä, mitä
Wasser n vesi
Weg m tie
weiß valkoinen   
Weißbier,  vehnäolut

Weizenbier n
Weißwein m valkoviini
weit kaukana
welcher kumpi, mikä
wem kenelle, mille
weniger vähemmän
wer kuka
Westen m länsi  
Wetter n sää
wie miten, kuinka
wie viel (-e) paljonko, montako
Wiener Schnitzel  wieninleike

n
willkommen tervetuloa
windig tuulinen
Winter m talvi  

wir me
wo missä
Woche f viikko
Wochenende n viikonloppu
woher mistä
wohin mihin, minne
wohnen asua
wünschen toivoa
Wurst f makkara
zehn  kymmenen
zehnte kymmenes
Zeit f aika
Zeitung f sanomalehti
Zentrum n keskusta
Zimmer n huone
Zitrone f sitruuna
zu tässä: liian
Zucchini m kesäkurpitsa
zusammen yhdessä, kaikkiaan
Zusatzbett n lisävuode
zwanzigste kahdeskymmenes
zwei (zwo) kaksi
zweimal kahdesti
zweite toinen
Zwiebel f sipuli
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