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UNIDAD 1UNIDAD 1

¡Vamos a España! 
Matkavalmistelut

Tässä kappaleessa 
  suunnittelet Espanjan 

matkaa
 täytät lento- ja 

hotellivarauslomakkeen

Mahtavaa! Olet lähdössä matkalle espanjankieliseen maahan 
ja haluat sitä ennen oppia kohdekielen perusteita. Espanjan-
kielisissä maissa ei keskimäärin puhuta kovin hyvin englan-
tia, mikä on hyvä uutinen, sillä pääset varmasti treenaamaan 
espanjaa!

8 ocho



Paras aika matkustaa Latinalaiseen Amerikkaan riippuu siitä, 
kuinka kuumasta pidät. Jos et kaipaa kuumuutta, hyvä vaihto-
ehtoehto on matkustaa kesällä, sillä Etelä-Amerikassa on silloin 
talvi. 

Monelle matkaajalle miellyttävimpiä rantakuukausia koko 
Välimeren kaistaleella ovat touko–heinäkuu ja syys–lokakuu. 
Suurissa kaupungeissa on varmasti nähtävää ja tekemistä vuo-
den ympäri pitipä sitten museoista, taiteesta, arkkitehtuurista, 
hyvistä ravintoloista, vilkkaasta yöelämästä, tyylikkäistä hotel-
leista, muotiputiikeista tai vain rennosta käyskentelystä kaduilla 
ja puistoissa koko perheen kanssa. 

Pohjois-Espanjassa ei ilma ole talvella erityisen suotuisa: vuo-
ristossa lämpömittari saattaa laskea jopa pakkasen puolelle ja 
sateita on runsaammin. Etelä-Espanjaan menoa kannattaa puo-
lestaan harkita tarkkaan elokuussa, jolloin lämpötila on usein yli 
40 astetta. Monet suomalaiset talvehtivat Aurinkorannikolla ja 
Kanarialla. 

Vaikka majoitus varataan tavallisesti suomalaisilla hakukoneil-
la, halusimme tuoda tähän lukuun varaussanastoa espanjaksi, 
sillä kaikki yksityiset toimijat eivät hallitse englantia. Paikallisen 
kielen käyttöä tarvitaan usein myös viestiessä tai perillä majoi-
tuspaikassa.

Espanjan ääntäminen on suomalaisille suhteellisen helppoa, 
sillä monet äänteet lausutaan melko samalla tavalla suomeksi ja 
espanjaksi. Ja vaikka emme alussa ääntäisi täydellisesti, tulemme 
silti ymmärretyiksi. Tutustu ääntämisvinkkeihin sivuilla 158–159. 
Tervehdyksistä opit lisää kappaleessa 2. Sitä ennen opiskelemme 
vähän lukusanoja. Niistä sinulle on hyötyä matkavarausta teh-
dessäsi. ¡Vamos de viaje! Lähdetään matkalle!

”El mejor de los viajes siempre es el próximo.” (Javier Reverte)
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 0 cero
 1 uno
 2  dos
 3  tres
 4  cuatro
 5  cinco
 6  seis
 7  siete
 8  ocho
 9  nueve
 10  diez
 11  once
 12  doce
 13  trece
 14  catorce
 15  quince
 16  dieciséis
 17  diecisiete

 18  dieciocho
 19  diecinueve
 20  veinte
 21  veintiuno
 22  veintidós
 23  veintitrés
 24  veinticuatro
 25  veinticinco
 26  veintiséis
 27  veintisiete
 28  veinitiocho
 29  veintinueve
 30  treinta
 31  treinta y uno
 32  treinta y dos
 33  treinta y tres
 34  treinta y cuatro
 35  treinta y cinco

 36  treinta y seis
 37  treinta y siete
 38  treinta y ocho
 39  treinta y nueve
 40  cuarenta
 43  cuarenta y tres
 50  cincuenta
 60  sesenta
 70  setenta
 80  ochenta
 90  noventa
 100 cien

 1953  mil novecientos  
  cincuenta y tres
 2002  dos mil dos
 2021  dos mil veintiuno

Números cardinales  Lukusanat 

enero tammikuu
febrero helmikuu
marzo maaliskuu
abril huhtikuu
mayo toukokuu
junio kesäkuu

julio heinäkuu
agosto elokuu
septiembre syyskuu
octubre lokakuu
noviembre marraskuu
diciembre joulukuu

el mes kuukausi
el año vuosi

lunes maanantai
martes tiistai
miércoles keskiviikko
jueves torstai

viernes perjantai
sábado lauantai
domingo sunnuntai

la semana viikko
el fin de semana viikonloppu
el día laborable  arkipäivä 
el día festivo  pyhäpäivä

Meses  Kuukaudet 

Días de la semana  Viikonpäivät 

10 diez



   ¿Cómo se dice en español? Miten sanot espanjaksi?
 a.  Miten kirjoitat espanjaksi oman syntymäpäiväsi?
 b.  Kysy pariltasi hänen syntymäpäivänsä ja kirjoita se  

 espanjaksi.
 c.  Miten sanot espanjaksi Suomen itsenäisyyspäivän  

 päiväyksen?
 d.  Entä miten sanot jouluaaton päivämäärän?

  Escucha. Kuuntele ja toista sanat. Monet sanat kuulostavat varmasti tutuilta. Tiedätkö jo 
tai arvaatko, mitä ne merkitsevät?

Cáceres gigante kilómetro lámpara
sofá país continente mar Mediterráneo
mar Báltico Perú China Escandinavia
pueblo ciudad hotel Fuengirola
Madrid Venezuela Nicaragua Japón
¡Feliz Navidad!

1

2

Päivämäärät ilmaistaan seuraavasti: 
5.12. = el 5 (cinco) de diciembre, 
2.8. = el 2 (dos) de agosto. 

Kuukausien nimet kirjoitetaan pienellä 
alkukirjaimella. Kun haluat sanoa, että 
jotain tapahtuu perjantaina, lisää vain 
sanan eteen artikkeli el: Viajo el viernes 
(matkustan perjantaina).

Ääntäminen s. 158
Lukusanat, järjestysluvut s. 160–161

Latinalaisen Amerikan maissa [θ]-
äännettä (vertaa: englannin th-äänne 
sanassa thing) ei lausuta, vaan se sanotaan 
s-kirjaimena. Esim: feliz (onnellinen):  
Esp. [feliθ] - Lat.Am. [felís]

11
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Texto 1

Un billete de ida y vuelta 
MADRE:  ¿Qué es eso, hija?

HIJA: Una reserva para un viaje a España.

MADRE: Un billete de ida y vuelta, ¿verdad? 

HIJA: Sí, claro. La ida es el 2.5. y la vuelta el 7.5.

MADRE:  ¿Un vuelo directo o un vuelo con escala?

HIJA:  Un vuelo directo. 

MADRE: Cinco noches en total. ¿Viajas a Madrid?

HIJA: No, no viajo a Madrid. Mi destino es Barcelona.

MADRE: ¿Cuántas maletas necesitas?

HIJA: Solo necesito el equipaje de mano. Facturar maletas  
es caro, mamá, y solo son seis días.

MADRE: Un billete de ida y vuelta por 100 € en total, es barato.  
¡Buen viaje!

HIJA: ¡Gracias, mamá!

el billete (matka-)lippu
la ida meno
y ja
la vuelta paluu
la madre äiti
¿Qué es eso? Mikä se/tuo on?
qué mikä
es (ser)  on
eso tuo 
la hija tytär
la reserva varaus
para varten
un viaje  matka
a España  Espanjaan
la verdad  totuus; niinkö?
claro  tietysti
el vuelo directo  suora lento

el vuelo con escala  välilaskullinen lento
la noche yö
en total  yhteensä
viajas (viajar) a Madrid  matkustat/matkustatko  
 Madridiin
no viajo  en matkusta
mi destino  matkakohteeni
el destino  määränpää; kohde
cuántas maletas  montako matkalaukkua
la maleta  matkalaukku
necesitas (necesitar)  tarvitset
solo  vain
necesito tarvitsen
el equipaje de mano  käsimatkatavara
facturar  lähtöselvittää
caro  kallis
mamá (madre)  äiti

12 doce



son (ser)  ovat
el día  päivä
por 100 euros  100 eurolla
en total  yhteensä

barato  halpa
buen viaje  hyvää matkaa
gracias  kiitos

  ¿Verdadero o falso? Ovatko väitteet oikein vai väärin?
     Verdadero Falso
 a) Tytöllä on menolippu.  Q Q
 b) Matkakohteena on Madrid.   Q Q
 c)  Matkalle otetaan vain käsimatkatavara.   Q Q
 d) Matka kestää kuusi päivää.   Q Q

  Conversación. Suunnittele matka Espanjaan tai Latinalaiseen Amerikkaan ja keskustele 
parisi kanssa mallin mukaan.

 Bilbao / vuelo directo / 5.1.–16.1 / 2 maletas

 A:  ¿Qué es eso?
 B:  Un billete de ida y vuelta a Bilbao. 
 A:  ¿Un vuelo directo o un vuelo con escala?
 B:  Un vuelo directo. La ida es el cinco de enero y la vuelta es el dieciséis de enero.
 A:  ¿Cuántas maletas necesitas?
 B:  Necesito dos maletas.
 A:  ¡Buen viaje!

a)   Málaga / vuelo directo / 4.7.–24.7. / 1 maleta
b)   Buenos Aires / vuelo con escala / 15.6.–25.6. / 3 maletas
c)   Valencia / vuelo directo / 22.11.–29.11. / equipaje de mano
d)   La Habana / vuelo con escala / 1.3.–29.3. / 2 maletas
e)   Cancún / vuelo directo / 7.4.–21.4. / 1 maleta
f)   Sevilla / vuelo con escala / 12.5.–15.5. / equipaje de mano

3

4
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  Completa. Täydennä Sofían ja Álvaron keskustelu vihjeiden avulla.

Sofía:  El 5 de a)                                                          (tammikuu) viajo a las Islas Canarias. 

Álvaro:  ¿A Tenerife?

Sofía:  No, mi b)                                                          (määränpää) es Lanzarote.

Álvaro:  ¿Cuántas noches c)                                                          (yhteensä)?

Sofía:  Dos noches, solo necesito el d)                                                          (käsimatkatavara).

Álvaro:  e) ¡                                                          ! (Hyvää matkaa!)

Sofía:  Gracias, Álvaro.

  Une correctamente. Yhdistä oikein.

 a)  la reserva                matkalaukku

 b)  el billete                kallis

 c)  en total                yhteensä

 d)  la maleta                matka

 e)  el equipaje                lippu

 f)  el destino                määränpää

 g)  ida y vuelta                meno-paluu

 h)  el viaje                varaus

 i)  caro                matkatavarat

 j)  barato                halpa

5

6

Substantiivien suku, luku ja artikkelit s. 162 Espanjassa käytetään kaksoishuuto- ja 
kysymysmerkkejä lauseen alussa ja lopussa. 
¡Viva la vida! Eläköön elämä! 
¿Cómo te llamas? Mikä sinun nimesi on?

14 catorce



  Completa. Tarkastele alla olevia lentovaraustietoja ja täydennä sitten taulukkoon 
seuraavan tai edellisen matkasi varaustiedot. 

 

 

7

Número de reserva: DF1324Z
Nombre:   Anna
Apellidos:   Lampinen
La ida (fecha y hora):  02.05.2025 13:35
Origen:   Helsinki
Destino:   Barcelona
La vuelta (fecha y hora): 07.05.2025 22:47
Origen:   Barcelona
Destino:   Helsinki
Número de maletas:  0
Equipaje de mano: Sí

Espanjankielisissä maissa jokaisella on kaksi 
sukunimeä, isän ja äidin sukunimi. Etunimiä 
sen sijaan on useimmiten vain yksi.

Reserva de viaje  Matkavaraus
el origen lähtömaa
el destino kohdemaa
la ida meno
la vuelta paluu
la hora aika
la fecha päivämäärä
el día päivä
el mes kuukausi
el año vuosi
el nombre nimi
los apellidos sukunimet
la edad ikä
la fecha de nacimiento syntymäpäivä
el lugar de nacimiento syntymäpaikka
la dirección osoite
el equipaje de mano käsimatkatavarat
las maletas matkalaukut

Nombre

Apellidos  

Origen

Destino  

La ida (fecha)  

La vuelta (fecha)  

Número de maletas  

Equipaje de mano  

Kielten nimet ovat samoja kuin miespuolisiin henkilöihin viittaavat kansallisuudet.

Sven es sueco. Habla sueco y alemán.  Sven on ruotsalainen. Hän puhuu ruotsia ja saksaa.
Gema es española. Habla español y un  Gema on espanjalainen. Hän puhuu espanjaa ja

poco de inglés.     vähän englantia.

15
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LEENA: ¡Mira, las fotos del Hotel 
Marina son geniales!

TIMO: Es un hotel de cinco 
estrellas… ¿Es muy caro?

LEENA: No, 50 € por noche en temporada 
baja. 

TIMO: Muy bien.

LEENA: Es perfecto: desayuno incluido, aire acondicionado y wifi 
gratis en las habitaciones, parking, restaurante, gimnasio, 
piscina, sauna, cerca de la playa y de un campo de golf.

TIMO: Y los comentarios de los clientes son muy positivos, 5 
estrellas en todo: ubicación, personal, limpieza…  ¿Reservo?

LEENA: ¡Claro! A ver… Una habitación doble, balcón con vistas 
al mar, baño privado, televisión, minibar... ¿Cama de 
matrimonio o dos camas?

TIMO: Una cama doble, ¿no?

LEENA: Claro, tonto. Llamo al hotel.

 * * *

RECEPCIONISTA:  Hotel Marina, buenos días.

LEENA:  ¡Buenos días! ¿Tienen habitaciones libres en febrero?

RECEPCIONISTA:  Sí, ¿una habitación individual o una habitación 
doble?

LEENA:  Una habitación doble, por favor.

RECEPCIONISTA:  ¿Una cama de matrimonio o dos camas?

LEENA:  Una cama de matrimonio, por favor.

RECEPCIONISTA:  Muy bien, ¿para cuántas noches?

LEENA:  Para seis noches en total. ¿Cuánto cuesta?

Texto 2

Reservar hotel 

16 dieciséis



RECEPCIONISTA:  Solo 50 € por noche, es temporada baja.

LEENA:  ¿Está incluido el desayuno?

RECEPCIONISTA:  Sí, el desayuno está incluido.

LEENA:  Muy bien, reservo una habitación.

RECEPCIONISTA:  Perfecto. ¿Su nombre, por favor?

reservar  varata
el hotel  hotelli
¡Mira!  Katso!
la foto  valokuva
genial  hieno, mahtava
la estrella  tähti
muy caro  todella kallis
por noche  per yö
la temporada baja  matkailusesongin  
 ulkopuolinen aika
muy bien  oikein hyvä
perfecto  täydellinen
el desayuno  aamiainen
incluido  sisältyy hintaan
el aire acondicionado  ilmastointi
el wifi  langaton verkko
gratis  ilmainen
la habitación  huone
el parking  pysäköinti
el restaurante  ravintola
el gimnasio  kuntosali
la piscina  uima-allas
la sauna  sauna
cerca de  lähellä jtk
la playa  uimaranta
el campo de golf  golfkenttä
el comentario  kommentti
el/la cliente  asiakas
positivo  myönteinen
en todo  kaikessa
todo, toda  kaikki

la ubicación  sijainti
el personal  henkilökunta
la limpieza  siisteys; siivous
¿Reservo?  varaanko?
a ver  katsotaanpa
la habitación doble  kahden hengen huone
el balcón con vistas al  parveke merinäköalalla

mar
el baño privado  oma wc
la televisión  tv
la cama    sänky
la cama de matrimonio,  parivuode 

la cama doble 
tonto, tonta hölmö, höpsö
llamo al hotel soitan hotelliin
llamar soittaa

el recepcionista,  vastaanottovirkailija
la recepcionista

buenos días hyvää huomenta /  
 hyvää päivää
¿Tienen habitaciones  Onko teillä vapaita

libres?   huoneita?
por favor kiitos (pyydettäessä,  
 vrt. please englanniksi)
¿Para cuántas noches?  Kuinka moneksi yöksi?
¿Cuánto cuesta?  Paljonko se maksaa?
¿Está incluido el  Kuuluuko aamiainen

desayuno?   hintaan?
su nombre  Teidän nimenne  
 (teitittely) 
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  Responde según el texto. Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella.
 a)  Paljonko yksi yö hotellissa maksaa?
 b) Mitä palveluja hotellissa on?
 c)  Varaako pariskunta omat sängyt vai parivuoteen?
 d)  Montako hotelliyötä pariskunta varaa?

  Traduce. Suomenna tekstin 2 lihavoidut sanat.  

  Conversación. Käy keskustelu parisi kanssa. Toinen teistä on vastaanottovirkailija ja toinen 
asiakas. Käännä lause espanjaksi, parisi tarkistaa. Vaihtakaa sitten rooleja.

A B
Hotelli Costa Diamante, hyvää huomenta. Hotel Costa Diamante, buenos días.
¡Buenos días! ¿Tenéis/Tienen habitaciones 
libres en marzo?

Huomenta! Onko teillä vapaita huoneita 
maaliskuussa?

Kyllä. Yhden vai kahden hengen huone? Sí, ¿una habitación individual o una 
habitación doble?

Una habitación individual, por favor. Yhden hengen huone, kiitos.
Yhden hengen sänky vai parisänky? ¿Una cama doble o una cama individual?
Una cama individual, por favor. Yhden hengen sänky, kiitos.
Selvä (“oikein hyvä”). Moneksiko yöksi? Muy bien, ¿para cuántas noches?
Para cinco noches en total. ¿Cuánto cuesta? Yhteensä viideksi yöksi. Paljonko se 

maksaa?
Vain 60 €/yö, (silloin) on matala sesonki. Solo 60 € por noche, es temporada baja.
¿Está incluido el desayuno? Kuuluuko aamiainen hintaan?
Kyllä, aamiainen sisältyy hintaan. Sí, el desayuno está incluido.
Muy bien, reservo una habitación. Hyvä, varaan huoneen.
Erinomaista (“täydellistä”). Teidän 
nimenne, kiitos?

Perfecto. ¿Su nombre, por favor?
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  Completa. Täydennä omat henkilötietosi hotellin matkustajailmoitukseen. 

Llegada
- Fecha y hora

 

Salida
- Fecha y hora 

 

Nombre

Apellidos  

Dirección  

Número de teléfono  

Correo electrónico  

Número de personas

Número de adultos 

Niños (número y edades)

1 cama Q / 2 camas Q / cama de matrimonio Q / cuna de bebé Q / cama supletoria Q

Desayuno: sí Q /no Q

11

la llegada saapuminen
la salida lähtö
el correo electrónico sähköposti
el adulto, los adultos aikuinen, aikuiset
el niño, los niños lapsi, lapset
la cuna de bebé vauvansänky
la cama supletoria lisävuode
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  Escucha y responde. Kuuntele, mitä Sonja ja Vesa kertovat matkasuunnitelmistaan  
ja täydennä taulukko kuulemasi perusteella. 

   Escucha y responde. Lauri ja hänen espanjalainen vaimonsa Nuria suunnittelevat matkaa 
Espanjaan. Laurin mukaan he eivät mahdu majoittumaan hänen appivanhempiensa luokse 
ja siksi hän etsii edullista majoitusta. Vastaa kysymyksiin kuulemasi perusteella. 

 a)   Monenko tähden hotellin Lauri on löytänyt? 
 b)   Onko hotellissa uima-allasta?
 c)   Sijaitseeko ranta kaukana hotellista?  
 d)   Minkälainen varustus huoneissa on? 
 e)   Mitä huoneissa ei ole? 
 f)   Missä he lopulta aikovat majoittua? 
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määränpää kesto  tietoa lipusta tietoa matkatavarasta
SONJA

VESA

vale, okey,  hyvä on, okei, selvä
de acuerdo, 
muy bienKieltosana s. 164
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 Une correctamente. Yhdistä sijainnit.

 a) Tokyo                Rusia

 b)  San Petersburgo                Estados Unidos

 c)  Nueva York                Alemania

 d)  Ciudad de México                Suecia

 e)  Estocolmo                Inglaterra

 f) Rovaniemi                Finlandia

 g)  Hamburgo                México

 h)  Londres                Japón

15  ¿Cómo se dice en español? Miten sanot espanjaksi?

 a)  Menopaluulippu Espanjaan.
 b)   Tarvitsen vain käsimatkatavaroita.
 c)   Hyvää matkaa!
 d)   Helmikuun neljäntenä päivänä  

 matkustan Barcelonaan.

 e)   Kuvat ovat hienoja.
 f)   Onko teillä vapaita huoneita?
 g)   Aamupala sisältyy hintaan.
 h)   Varaan yhden huoneen.
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Países, capitales y nacionalidades   
Maita, pääkaupunkeja ja kansallisuuksia  
Finlandia: Helsinki finlandés, finlandesa
España: Madrid español, española
Suecia: Estocolmo sueco, sueca
Noruega: Oslo  noruego, noruega
Alemania: Berlín alemán, alemana 
Inglaterra  inglés, inglesa

(Reino Unido):  
Londres

Estonia: Tallinn estonio, estonia
Rusia: Moscú ruso, rusa

Francia: París  francés, francesa
Italia: Roma italiano, italiana
México:  mexicano, mexicana

Ciudad de México
Argentina:  argentino, argentina

Buenos Aires  
Estados Unidos estadounidense

(EE.UU.): 
Washington

21

De viaje | UNIDAD 1

veintiuno



Mi página

Sanoja, joita tarvitsen matkalla:

  

  

  

  

  

Hyödyllisiä lauseita:

  

  

  

  

  

Mieti valmiiksi, kuinka: 
 • tavaisit nimesi espanjaksi
 • kertoisit ikäsi ja syntymäpäiväsi
 • lausuisit matkakohteesi nimen.

Muistiinpanoja: 
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