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 a cena illallisaikaan
 a nome nimellä
 a pagamento maksullinen 
 a piedi jalkaisin
 a pranzo lounasaikaan
 A presto! Pikaisiin näkemisiin!
 A stasera! Nähdään tänä iltana!
 abbondante runsas
 abbronzarsi ruskettua
l’ abito (m.)  mekko,     
 (da donna/ puku (naisten/miesten)
 da uomo)
l’ abito (m.) da sera iltapuku
l’ accappatoio (m.) kylpytakki
 accessibile ai liikuntarajoitteisille sopiva  
 disabili 
le  acciughe sardellit
 accomodarsi käydä peremmälle
l’ acqua (f.) vesi
l’ acqua (f.)  mineraalivesi 
 minerale
l’ acqua (f.)   hiilihapollinen mineraalivesi
 minerale gassata/
 gasata 
l’ acqua (f.)  hiilihapoton mineraalivesi
 minerale naturale 
 adatto sopiva
l’ adulto (m.) aikuinen
l’ aereo (m.) lentokone
l’ aeroporto (m.) lentokenttä 
l’ affittacamere  huoneen vuokrauspalvelu
 (m./f.) 
l’ affresco (m.) fresko
 affumicato savustettu
l’ agenzia (f.)  matkatoimisto
 di viaggio 
l’ agriturismo (m.) maatilamajoitus
l’ agrume (m.) sitrushedelmä

A  al completo täynnä 
l’ albergo (m.) hotelli 
l’ albicocca (f.) aprikoosi
l’ alcol (m.) alkoholi
le  alici sardellit
l’ aliscafo (m.) kantosiipialus
 all’angolo kulmassa
 allattare imettää
l’ allergia (f.)  pähkinäallergia
 alla frutta 
 a guscio 
l’ allergia (f.) maapähkinäallergia
 alle arachidi 
le  Alpi (f.) Alpit
gli alimentari elintarvikkeet
l’ alpinismo (m.) vuorikiipeily
l’ alta stagione (f.) vilkkain turistikausi   
  (”korkea kausi”, 
  heinä–elokuu)
l’ alta marea (f.) korkea vuorovesi
 altro muuta; toinen
 amare rakastaa
 amaro karvas, ei makea; 
  kahvista: sokeriton
l’ amaro (m.) katkero
l’ ambulanza (f.) ambulanssi
l’ ambulatorio (m.) lääkärin vastaanotto, 
  terveyskeskus
l’ analgesico (m.) kipulääke
l’ ananas (f.) ananas
 anche myös 
 ancora vielä
 andare* mennä
 andare* bene sopia
 andare* a funghi käydä sienessä
 andare* in  pyöräillä
 bicicletta 
 andare*  laskea mäkeä kelkalla
 sullo slittino 
l’ anfiteatro (m.) amfiteatteri

Aakkosellinen sanasto italia−suomi
* = epäsäännöllinen verbi

In viaggio
Matkailuitaliaa



2

l’ angolo  keittokomero
 cottura (m.) 
l’ anguria (f.) vesimeloni
l’ annaffiatoio (m.) kastelukannu
l’ annuncio (m.) kuulutus
l’ antibiotico (m.) antibiootti
l’ antidolorifico (m.) kipulääke
l’ aperitivo (m.) aperitiivi, alkudrinkki
l’ aperitivo (m.)  aperitiivi jäillä
 con ghiaccio (m.) 
 aperto avoinna
 apparecchiare kattaa
l’ appartamento  huoneisto
 (m.)  
 appena juuri
gli Appennini (m.) Apenniinit
 applaudire taputtaa, osoittaa suosiota
 applicare laittaa, panna täytäntöön,  
  soveltaa
l’ aragosta (f.) hummeri 
l’ arancia (f.) appelsiini 
l’ aranciata (f.) appelsiinilimonadi
l’ arcipelago (m.) saaristo
l’ arena (f.) ulkoilmateatteri
l’ aria ilmastointi
 condizionata (f.) 
l’ aringa (f.) silakka 
 del Baltico  
l’ armadio (m.) vaatekaappi
 arrampicarsi kiipeillä
l’ arredamento  sisustaminen, 
 (m.)  kalustaminen
 arrivare saapua, tulla perille 
l’ arte (f.) taide
gli articoli vietati kielletyt matkatavarat
l’ artista (m./f.) taiteilija
l’ artista da  katutaiteilija
 strada (m./f.) 
l’ artista del  lasitaiteilija
 vetro (m./f.)  
l’ ascensore (m.) hissi
l’ asciugacapelli  hiustenkuivaaja
 (m.) 
l’ asciugamano (m.) pyyhe
 asciugarsi kuivata itsensä 
l’ ASL (l’azienda  terveyskeskus
 sanitaria locale)  
l’ asparago (m.) parsa
l’ aspirina (f.) aspiriini
 assaggiare maistaa

l’ assistenza  vammaisten ja
 speciale (f.) liikuntarajoitteisten   
  palvelut
 astemio absolutisti
l’ atmosfera (f.) ilmapiiri
l’ atto (m.) näytös
l’ attore (m.),  näyttelijä, 
 l’attrice (f.) näyttelijätär
 attraversare ylittää
l’ attrezzatura (f.) varustus
l’ attrezzatura (f.)  hiihtovaruste
 da sci 
l’ autista (m./f.) kuljettaja
l’ auto (f.), auto 
 l’automobile (f.), 
l’ autobus (m.) bussi
l’ avena (f.) kaura
 avere* olla, omistaa 
 avere* bisogno tarvita
 avere* in prestito saada lainaksi
 avere*  olla menoa, 
 un impegno olla tekemistä 
 avere* voglia di haluta
l’ azienda sanitaria  terveyskeskus
 locale (f.)  
 azzurro sininen 

i bagagli matkatavarat 
il  bagagliaio matkatavarasäiliö,   
  takaluukku
il  bagaglio a mano käsimatkatavarat
il  bagaglio da stiva/ ruumaan menevät
 da imbarcare/  matkatavarat
 registrato 
il  baggage drop matkatavaraselvityksen 
  itsepalvelupiste 
il  bagnino uimavahti
il  bagno WC, kylpyhuone, kylpy
la baita vuoristomaja
la  balconata katsomon takaparvi
il  balcone parveke
la  balera lavatanssipaikka/paikka, 
  jossa tanssitaan 
  vakiotansseja
 ballare tanssia
il  ballerino,  tanssija, balettitanssija
 la ballerina 
il  balletto baletti

B
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il  bambino lapsi (poika)
la  banana banaani
la  banca pankki
il  banchetto juhla-ateria
il  banco  lähtöselvitystiski
 accettazione 
il  banco consegna  matkatavaraselvityksen
 bagagli itsepalvelupiste 
il  bancomat pankkikortti
il  Bancomat pankkiautomaatti
la banconota seteli
il  bar baari, kahvila
il barattolo säilyketölkki
il/la  barista baarimikko
la  bassa marea matala vuorovesi
la  bassa stagione hiljaisempi turistikausi   
  (”matala kausi”)
i  bastoncini da sci sauvat
il  bavaglino ruokalappu
la  beauty farm hyvinvointipalveluita   
  tarjoava lomakeskus
il  bed & breakfast majoitus aamiaisen kera 
 bel, bell’, bello,  kaunis
 bella (mon. bei, 
 begli, belle)  
 bellissimo kaunis; mitä parhain,   
  todella hyvä
il bendaggio side
 bene hyvä, hyvin
 bere* juoda
il  berretto hattu/pipo 
la  bevanda juoma
 bianco valkoinen
la biancheria intima alusvaatteet
il  biberon tuttipullo
la  bibita limonadi
la biblioteca  kirjasto
il  bicchiere juomalasi
la  biglietteria lipunmyynti
la  biglietteria  itsepalvelulipunmyynti
 automatica  
il  biglietto lippu
il  biglietto aereo lentolippu (paperinen)
il  biglietto aereo  elektroninen lentolippu
 elettronico 
il  biglietto  bussilippu
 dell’autobus 
il  biglietto  menolippu
 di andata 

il  biglietto di  menopaluulippu
 andata e ritorno 
il  biglietto intero normaalihintainen lippu
il  biglietto ridotto alennettu lippu
il  (biglietto)  vuorokausilippu
 giornaliero 
il  bikini bikinit
il  binario raide
il  binocolo kiikarit
 biologico luomu
la  birra olut
la  birra alla spina hanaolut
la  birra in bottiglia olut pullossa
la  birra in lattina olut tölkissä
la  birreria oluttupa, olutbaari
la  birreria  artesaanioluisiin
 artigianale erikoistunut oluttupa
il biscotto keksi
 bisognare tarvita, täytyä
la  bistecca pihvi
il  boccaglio snorkkeli
il  bollettino tiedote, tiedotus 
il bollettino neve lumitiedotus
il  bollitore vedenkeitin
il  bombolone munkki
il borgo kylä
la  borsa di paglia punottu rantakassi
il  bosco metsä
il  botteghino lippuluukku
la  bottiglia di birra olutpullo
i boxer   miesten bokserit
il  branzino meribassi
la  bresaola ilmakuivattu naudanliha
la  brioche pikkupulla/voisarvi 
i broccoli parsakaali 
la  brochure esite, ohjelmalehtinen
la bruschetta lämmin alkupalaleipä
 brutto  ruma
 Buon  Pitäkää hauskaa!
 divertimento! 
 Buona  Nauti kävelystä!
 passeggiata! 
 Buonasera! Hyvää iltaa!
 Buongiorno! Hyvää päivää!
 buonissimo erinomainen, todella hyvä
 buono hyvä
il  burro voi
la  busta ostoskassi
la  busta di plastica  muovikassi
la bustina pussi
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 c’è (jossakin) on 
la  cabina uimakoppi
la  cabinovia gondolihissi
la  caffetteria kahvila
la  caffettiera kahvikannu
il  calamaro kalmari (mustekala)
 caldo lämmin
il  calice  malja, kuohuviinilasi
 calmo rauhallinen
le  calze, i calzettoni,  sukat
 i calzini 
 cambiare vaihtaa 
 cambiarsi vaihtaa vaatteensa 
il  cambio valuta valuutanvaihto
la camera huone
la camera doppia  kahden hengen huone
la  camera doppia  kahden hengen huone
 uso singola yhden käyttöön
la  camera  perhehuone   
 familiare 
la  camera  kahden hengen huone, 
 matrimoniale jossa on parivuode 
la  camera per  liikuntarajoitteisille
 invalidi sopiva huone 
la camera singola yhden hengen huone
la  camera tripla kolmen/neljän hengen
 /quadrupla huone
il  cameriere, 
 la cameriera tarjoilija 
il  camerino sovitushuone
la  camicetta (naisten) paitapusero
la  camicia (miesten) kauluspaita
la  camicia da notte yöpaita
 camminare kävellä
la  camomilla kamomillatee
il camoscio nupukki-, mokkanahka
la  campagna maaseutu
il  campeggio leirintäalue 
il  camper asuntoauto 
 cancellare peruuttaa
 cancellato peruutettu
la  cancellazione peruutus
la  cannuccia pilli
le  canoe kanootit
il/la  cantante laulaja
il/la  cantante d’opera oopperalaulaja
 cantare laulaa

C il  cantautore,  laulaja-lauluntekijä
 la cantautrice 
la  caparra ennakkomaksu
 capire ymmärtää 
il  capocollo sian niskasta tehty leikkele 
il  capolavoro mestariteos
il  cappello da sole aurinkohattu
il  cappone syöttökukko
il  cappotto päällystakki
il  capretto kili
il  carciofo latva-artisokka
il  cardo villiartisokka
 carino sievä
la  carne liha
la  carne di agnello lampaanliha, karitsanliha 
la  carne di maiale sianliha
la  carne di manzo naudanliha
 caro rakas, kallis
la  carota porkkana
il  carrello kärry
il  carrello  ostoskärry
 della spesa 
la  carriera ura
la  carrozzina lastenvaunut
la  carta d’identità henkilökortti
la  carta d’imbarco koneeseen nousukortti 
la  carta dei vini viinilista
la carta di credito luottokortti
il  cartellone mainostaulu- tai juliste
il  cartone animato piirretty elokuva
la  casa  talo; koti
i casalinghi  kodintarvikkeet
la  casa vacanze loma-asunto 
la  cascata vesiputous
il  casco da sci laskettelukypärä
il  casinò kasino
la  cassa kassa
la  cassaforte tallelokero 
la  cassetta  tallelokero
 di sicurezza  
il  castello  linna
la  catena montuosa vuorijono
la  cattedrale katedraali
la  cauzione ennakkomaksu
la  caviglia nilkka
il  cavolfiore kukkakaali
il  cavolo kaali
i ceci kikherneet 
 celiaco keliaakikko
il centesimo sentti (raha)
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 cento sata
 centrale keskinen
il centro keskusta
il  centro  kauppakeskus
 commerciale  
il centro sci  hiihtokeskus
il  centro sociale vaihtoehtokulttuurin 
  keskus, elävän 
  musiikin paikka
il  centro storico vanha kaupunki
 cercare etsiä 
i cereali murot
 (da colazione) 
la  cernia meriahven 
il  cerotto laastari
il  certificato  lääkärintodistus
 medico 
 certo totta kai
il  cestino kori
il  cestino della  ostoskori
 spesa 
il  cestino del pane leipäkori
il  cetriolo kurkku
lo  champagne samppanja 
 che mikä, joka
 che? mikä?
 Che bello! (Miten) hienoa/ kivaa! 
 Che coincidenza! Mikä sattuma!  
 che tipo di? minkä tyyppinen?
il  check-in in  lähtöselvitys lentokentällä
 aeroporto 
il  check-in online lähtöselvitys netissä
 chiaro selvä; vaalea
la chiave  avain
 chiedere pyytää; kysyä
la  chiesa  kirkko
un  chilo 1 kilo
il  chinotto perinteinen italialainen 
  alkoholiton juoma, joka 
  tehdään sitrus myrtifolia 
  -puun hedelmistä
 chiuso suljettu
 chiuso per ferie suljettu loman vuoksi
la  chiusura  viikoittainen kiinni olopäivä
 settimanale 
 ci vediamo nähdään
il  cibo biologico luomuruoka
la  cicoria sikuri
il  cielo taivas
la  ciliegia kirsikka

la  cima huippu
il  cinema elokuvateatteri
il  cinema  ulkoilmaelokuva teatteri
 all’ aperto  
il  cinghiale villisika
la  cintura  turvavyö
 di sicurezza 
la  cioccolata kaakao
il  cioccolato suklaa
la  cipolla sipuli
 circa noin
il  circolo kerho, “kylätalo” 
la  città  kaupunki
il  ciuccio tutti
il/la  cliente asiakas
il  cocco kookospähkinä
il  cocktail cocktail 
il  cocomero vesimeloni
il  codice tunnusluku
 coetaneo  samanikäinen
la  coincidenza sattuma
la  colazione a buffet noutopöytäaamiainen
i collant   (naisten) sukkahousut
il/la collega di lavoro työkaveri
la  collezione kokoelma
la  collezione  pysyvä kokoelma
 permanente 
la  collina kukkula
il collirio silmätipat
la  collocazione  katsomon osat teattereissa
 delle poltrone ja konserttisaleissa
il coltello veitsi
un  colpo di sole auringonpistos
 come kuten
 come? kuinka?, miten?, millainen?
 come garanzia vakuudeksi
 Come no! Siitä vain!
la  commedia komedia
il  commesso,  myyjä, -tär
 la commessa 
il  comodino yöpöytä
il  compositore,  säveltäjä
 la compositrice 
 comprare ostaa
la  compressa tabletti, pilleri
la  compresse di  hiilitabletti
 carbone vegetale 
la compressa di  steriili sidepakkaus
 garza sterile 
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il  comune kunta; kunnanhallitus; 
  kunnantalo / kaupunki; 
  kaupunginvaltuusto;  
  kaupungintalo
 con kanssa
 con piacere mielihyvin
il  concerto konsertti
la  conchiglia simpukka
la  confettura hillo 
il  coniglio kani
il  cono tötterö, tuutti
 conoscere tuntea
 conosciuto tunnettu
la  consegna  matkatavaroiden
 ritardata  viivästynyt palautus
 del bagaglio 
 consigliare suositella
il  consiglio neuvo
i contanti käteinen
 continuare  jatkaa
il  conto lasku
i controlli  turvatarkastus
 di sicurezza   
 controllare tarkistaa 
il  controllore konduktööri,    
  lipuntarkastaja
il  coperto kattaus
la  coppa kippo; sian niskasta 
  tehty leikkele 
la  coppetta pikkukippo
il  copricostume uimapuvun peittävä 
  ranta-asu
il  coreografo,  koreografi
 la coreografa 
il/la  corista kuorolaulaja
il  cornetto voisarvi
il  cornetto täytteetön, tyhjä voisarvi
  semplice 
il  coro kuoro
il  corridoio käytävä
la corsa singola kertalippu
il  corso  katu, tie
 cosa? mikä?, mitä?
 Cosa desidera? Mitä saisi olla? (yks.teit)
 cosa vuol dire mitä se tarkoittaa
la  costa rannikko
 costare maksaa, olla hintana
il  costume da bagno uimapuku
la  cotoletta kyljys
il  cotone puuvilla

le  cozze sinisimpukat
la crema kreemi
la  crema solare  aurinkorasva
il  cremino jäätelötikku, -puikko
la  crostatina marjapiirakka
il  cubetto  jääkuutio
 di ghiaccio 
il  cucchiaino pikkulusikka
la  cucina keittiö
la  cuffia uimalakki
il cuoio pintanahka

 da  jostakin (prep.) 
 da qui täältä  
il  danneggiamento  matkatavaroiden
 del bagaglio vaurioituminen
 davanti edessä
il  deposito bagagli matkatavarasäilytys 
  (lokerot/piste)
 Desidera?  Mitä saisi olla? (yks.teit.)
 desiderare haluta, toivoa
il/la  designer muotoilija
il  desk (m.) per il  Tax-Free palautukset
 rimborso IVA / 
 il desk Tax Refund 
la  destinazione kohde
 di solito tavallisesti
la  diarrea ripuli
 dica miten voin auttaa? (yks.teit.)
la  dieta dimagrante painonpudotukseen 
  tähtäävä ruokavalio
la  dieta halal halal-ruokavalio
la  dieta kosher kosher-ruokavalio
 dietro takana
il  digestivo ruoansulatusta edistävä   
  loppupaukku
il  dipinto maalaus
 dire* sanoa 
il  direttore  kapellimestari
 d’orchestra,
  la direttrice 
 d’orchestra 
il  direttore della  pääkuvaaja
 fotografia 
la discesa  rinne
la  discoteca disco
la  discoteca  ulkoilmadisco
 all’aperto 

D



7

 disegnare piirtää, suunnitella
il  disinfettante desifiointiaine
il  distributore  bensa-asema
 di benzina 
il  divano letto vuodesohva
il  divo, la diva tähti
la  doccia suihku
il  documento henkilöllisyystodistus,   
  dokumentti
la  dogana tulli 
il dolce jälkiruoka
il  dolcificante makeutusaine
il  dolore kipu
 domani huomenna
la donna nainen
 dopo jälkeen
 dopodomani ylihuominen
il  doppiaggio dubbaus 
 doppiato dubattu
 dormire nukkua 
 dove? minne?, missä? 
 Dov’è…? Missä on…? 
 dovere* täytyä
il  drink  drinkki
 dritto suoraan, suoraan eteenpäin
il  due pezzi kaksiosainen uimapuku
 dunque siispä, siksi, sen vuoksi,   
  siten, joten
il  duomo tuomiokirkko 
 durare kestää
il  duty free tax-free-myymälä

 ecco kas tässä, tässä on
 Eccoci! Kas täällä me olemme!
l’ edicola (f.) lehtikioski
l’ enoteca (f.) viinibaari, jossa tarjolla   
  myös pikkupurtavaa 
 entrare mennä sisään
l’ entrata (f.) sisäänpääsy
l’ eroe (m.) sankari
l’ eroina (f.) sankaritar
 esatto oikein, täsmälleen niin
 esaurito loppuunmyyty
l’  esposizione (f.) näyttely
 essere* olla
 essere*  olla täynnä/täyttä
 al completo 
l’ e-ticket (m.) elektroninen lentolippu

E

un  etto 100 grammaa
un  etto e mezzo 150 grammaa
 evitare välttää

 facile helppo
i fagioli pavut
la  famiglia perhe
 fare* tehdä
 fare* alpinismo vuorikiipeillä
 fare* colazione nauttia aamiaista
 fare* il bagno käydä uimassa
 fare* immersioni sukeltaa
 fare* la doccia käydä suihkussa
 fare* la fila jonottaa 
 fare* la parte di esittää jotain roolia 
 fare* sci di fondo hiihtää murtomaahiihtoa
 fare* snorkeling snorklata
 fare* snowboard lumilautailla
 fare* trekking tehdä vaellusretki
 fare* un giro  käydä
 in barca veneilemässä
 fare*  una gita / 
 un’escursione  tehdä retki
 fare* un tuffo sukeltaa
 fare* una nuotata käydä yöuinnilla 
 notturna  
 fare*  tehdä kävelyretki
 una passeggiata 
 fare*  ottaa röntgenkuva
 una radiografia 
 fare* vela purjehtia
 fare* windsurf surffata 
la  farina jauho
la  farmacia apteekki
il  farmaco  ripulilääke
 antidiarroico 
il  fasciatoio hoitopöytä
la  febbre kuume
la  federa tyynyliina
il  fegato maksa 
la  felpa huppari
la  fermata  pysäkki
la  fermata  bussipysäkki
 dell’autobus 
la  fermata della  metroaseman pysäkki
 metropolitana 
i  fermenti lattici maitohappobakteerit

F
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 fermo paikoillaan pysyvä,   
  liikkumaton
le ferramenta rautakauppatavarat
il  ferro da stiro silitysrauta
il  festival festivaali/juhlat 
una  fetta di viipale jotain
le  fette biscottate leipäkorput
il  fiasco fiasco, epäonnistuminen
la fibra sintetica tekokuitu
il  fico viikuna
la  fiera messut
il  figlio poika; lapsi
la fila rivi
il  filetto sisäfilee
il  film elokuva
il film d’amore rakkauselokuva
il  film di avventura seikkailuelokuva
il  film doppiato dubattu, päällepuhuttu   
  elokuva
il  film giallo salapoliisielokuva
il  film horror kauhuelokuva
il  finger di  kulkusilta lentokoneeseen
 collegamento 
 finire loppua
 finito loppunut
 finlandese suomalainen
 fino a  asti, saakka
il  finocchio fenkoli
il  fiore di zucca kesäkurpitsan kukka 
 fischiare viheltää, buuata
il  fiume joki
la  focaccia litteä leipä
il  fon hiustenkuivaaja
il  fonico äänittäjä
la  fontana  suihkulähde
la  fontina Valle D’Aostassa   
  valmistettu kypsytetty juusto
la  forchetta haarukka
la  foresta metsä
il  formaggio juusto
il  formaggio fresco tuorejuusto
il  formaggio  kypsytetty juusto
 stagionato 
le  formine muotit
la  fortezza,  linnoitus
 la fortificazione 
il  fotografo,  valokuvaaja
 la fotografa 
la  fragola mansikka
il  frappé pirtelö

 fresco tuore
la  friggitoria uppopaistettuihin 
  ruokiin erikoistunut paikka
il  frigobar minibaari
la  frittata munakas 
il  frullato smoothie
la  frutta (fresca) (tuoreet) hedelmät
i frutti di bosco metsämarjat 
  (aina monikollinen)
i frutti di mare meren elävät, äyriäiset 
il fruttivendolo hedelmä- ja 
  vihanneskauppias
il/la  fumettista sarjakuvapiirtäjä
la  funivia köysirata
 fuori ulkona

la  galleria käytävä
la  galleria d’arte taidegalleria 
i gamberetti katkaravut 
il  gambero rapu
 gassata/gasata hiilihapollinen 
il  gate d’imbarco lähtöportti
la  gelateria jäätelöbaari
il  gelato jäätelö 
il  gelato artigianale kotitekoinen jäätelö 
il  gelato senza  laktoositon jäätelö
 lattosio 
il  gelato  pehmytjäätelö
 soffiato/soft 
il  gelato vegano vegaanijäätelö
i gemelli kaksoset
il  ghiacciaio jäätikkö
il  ghiaccio jää
il  ghiacciolo mehujää
 già jo
la  giacca jakkutakki, bleiseri
la  giacca a vento tuulitakki
la  giacca da neve hiihto-/laskettelutakki
il  giaccone  toppatakki
 (imbottito) 
 giallo keltainen
il  giallo salapoliisielokuva
 giocare leikkiä, pelata
il  giocattolo lelu
il  gioco leikki, peli
la giornata päivä 
il giro turistico  turistikierros
 giusto oikein

G
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 Giusto? Pitääkö paikkaansa?
il  golf / il golfino  villatakki
il  golfo lahti
 gonfio/a turvoksissa
la  gonna hame
il  gorgonzola gorgonzola, sinihomejuusto  
il GPS  GPS-kartta
il  grado aste
il  Grana Padano Grana Padano -juusto, 
  parmesaanin kaltainen 
  kypsytetty juusto
il  granchio rapu
 grande iso
la  granita eräänlainen    
  jäämurskajuoma
il  granoturco maissi 
la  grappa grappa-viina
 grasso rasvainen
 gratis ilmainen
 gratuito ilmainen
 grave raskas, vakava
 grazie kiitos
la  grotta luola
la  grotta di stalattiti tippukiviluola
il  gruppo musicale bändi, kokoonpano
il guanto hansikas
i  guanti monouso kertakäyttöiset 
  suojakäsineet
 guardare katsoa
il  guardaroba vaatesäilytys
la guida opaskirja
la guida turistica turistiopas
 gustare maistaa
il  gusto maku

l’ hotel (m.)  hotelli

l’ illustratore (m.),  kuvittaja
 l’illustratrice (f.) 
l’ impegnativa lähete tai resepti
l’ impegno (m.) työ, tekeminen, 
  muu työllistävä asia
 imperdibile joka on pakko nähdä / 
  jota ei voi jättää väliin
l’ impermeabile  sadetakki, poplari
 (m.) 

H

I

l’ impianto (m.) hiihtokeskus
l’ impianto (m.)  hiihtohissi
 di risalita 
l’ impiegato (m.) virkailija
 in caso di  jos kyseessä on
 in fondo  päässä, perällä  
 in offerta tarjouksessa
 in questo posto tässä paikassa, 
  tähän paikkaan
 in tutto  yhteensä 
l’ incisore (m.) taidegrafiikan tekijä
 incluso hintaan sisältyvä 
l’ incrocio (m.) risteys
l’ indirizzo (m.) osoite 
l’ informazione (f.) tieto, informaatio
le  informazioni  turisti-informaatiopiste, 
 turistiche matkailuneuvonta
le  infradito (f.)  varvastossut
l’ ingresso (m.) sisäänkäynti; sisäänpääsy
 iniziare aloittaa
 integrale täysjyvä
l’ Intercity (m.) InterCity-juna
 interessarsi olla kiinnostunut jstk 
l’ interruttore (m.) valokatkaisin
 intollerante  laktoosi-intolerantti
 al lattosio (m., f.) 
 invece sen sijaan
 io minä
l’ isola (f.) saari

il  jazz club jazz-klubi
i jeans  farkut  

il  kayak melonta; kajakki
il  chiosco  kioski
il  kiwi    kiivi

il  laboratorio d’arte taidepaja
il  lago järvi
la  lampadina lamppu
il  lampone  vadelma
la lana villa
il  lardo silava
 lasciare jättää

J

K
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il  latte maito
il  latte di avena kauramaito
il  latte di mandorla mantelimaito
il  latte di riso  riisimaito
il  latte di soia soijamaito
il  latte in polvere  äidinmaidonvastike
 per neonati 
i latticini maitotuotteet
la  lattiera maitokaadin
la lattina juomatölkki
la  lattina di birra tölkkiolut 
la  lattuga lehtisalaatti
il  lavabo,  pesuallas
 il lavandino 
il  lavoro työ
 lavorare työskennellä
i leggings   legginsit
 lei  hän (f.)
il  lenzuolo, le  lakana, lakanat
 lenzuola (mon.) 
il  lettino lastensänky, pinnasänky;  
  aurinkotuoli
il  lettino con sänky, jossa on sivutuet 
 sponde 
 anticaduta 
il  lettino  retkisänky
 da campeggio 
il  letto sänky
il  letto alla francese ranskalainen sänky 
  (kapea parisänky)
 il  letto extra lisävuode
il  letto  parisänky
 matrimoniale 
il  letto singolo yhden hengen sänky
il  letto  lisävuode
 supplementare 
il  lettore POS pankki-ja luottokortin 
  lukija
la  lezione oppitunti
 libero vapaa
la  libreria  kirjakauppa
il  lido ranta 
 lilla liila
il  limoncello sitruunoista tehty likööri 
il  limone  sitruuna
la  linea linja
il  lino pellava
il  liquore likööri
il  locale latino- latinalaiseen musiikkiin
 americano keskittynyt tanssipaikka 

la  locandina juliste
 lontano kaukana
 loro he
il  luccio hauki 
 lui hän (m.)
 lungo pitkä
il  lungomare rantakatu
il luogo turistico turistikohde

la  macchina auto; kone
la  macchina  kahvinkeitin
 da caffè 
la  maglia neulepusero
la  maglietta t-paita
il  maglione villapaita
il mais  maissi
il mal d’orecchio korvakipu
il mal di denti hammaskipu
il  mal di gola kurkkukipu
il  mal di pancia vatsakipu
il  mal di testa päänsärky
la  mancia juomaraha
il  mandarino mandariini
 mangiare syödä
la  manifestazione tapahtuma
il  Mar Mediterraneo Välimeri
il  marciapiede jalkakäytävä
il  mare meri
il  maritozzo laskiaispullan kaltainen
   kermatäytteinen pulla
la  marmellata marmeladi
il  marsupio  kantoreppu
 portabebé 
il  mascarpone  tuorejuusto
la  maschera sukellusmaski
le  mascherine  kasvomaskit/kirurgimaskit
 chirurgiche 
il  materassino uimapatja
il  materiale  materiaali, kangas
la mattina aamu
la  maxigonna maksihame
il  maxischermo jättinäyttö
la  medicina lääke 
il  medicinale lääke
 medievale keskiaikainen
la  medusa meduusa
 meglio paremmin
la  mela omena

M
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la  melanzana munakoiso
il  melograno granaattiomena
il  melone meloni
il  melone  verkkomeloni
il  melone bianco hunajameloni 
il     melone cantalupo  verkkomeloni 
il  melone giallo  hunajameloni
il  melone retato verkkomeloni 
 meno vähemmän; miinus
 meno due gradi kaksi astetta pakkasta
il  menu per bambini lasten menu
il  menu del giorno  päivän menu
il  menu fisso vakituinen ruokalista
il  menu turistico turistimenu
il  mercato  markkinat, kauppatori
 meridionale eteläinen 
il  merluzzo turska 
la  mezza pensione puolihoito
 mezzo chilo di puoli kiloa
 mezzo litro puoli litraa
il  miele hunaja
 mille tuhat
 mille grazie paljon kiitoksia
il  minibar minibaari
la  minigonna minihame
il  minuto minuutti
il  mirtillo mustikka
 misto lana villasekoite
il  mocktail alkoholiton cocktail
 molto paljon; todella
la  montagna  vuoristo
il  monte vuori
il  monumento  monumentti
la  mora karhunvatukka
la  mortadella mortadella-makkara
la  mostra näyttely
il  motel  motelli
la  moto d’acqua vesiskootteri
la  motoslitta moottorikelkka
la  mozzarella  mozzarellajuusto
 (di bufala) (vesipuhvelin maidosta)
il  muesli  mysli
il  mulino mylly
Il  Municipio kaupungintalo, kunnantalo
le  mura della città  kaupungin muurit
il  museo museo
il  museo d’arte  taidemuseo
il/la  musicista muusikko
le  mutandine (naisten) alushousut

il  nastro adesivo  ihoteippi
 chirurgico 
la  natura luonto
la  nausea pahoinvointi
la  nave  laiva
la  navetta lentokenttäbussi
 ne sitä, niitä
il  negozio  kauppa
 nel frattempo sillä välin
 nero musta
la  neve lumi
 niente ei mitään
il  night (club) yökerho
le  noci pähkinät
 noi me
 noleggiare vuokrata (väline)
il  noleggio auto autonvuokraus
 non ei
 non...più ei...enää
 nostro meidän 
la  notte yö
 nuotare uida 
 nuovo uusi

 o vai
 obbligatorio pakollinen
 obliterare  leimata lippu
 il biglietto 
gli  occhiali da sole aurinkolasit
l’ offerta (f.) tarjous
l’ offerta last  äkkilähtötarjous
 minute (f.) 
 offrire tarjota
gli oggetti  terävät esineet
 contundenti 
 oggi tänään
l’   olio (m.)    öljy
l’ ombra (f.) varjo
l’ ombrellone (m.)  aurinkovarjo
l’ omogeneizzato  lasten purkkisoseruoka
 (m.) 
l’ onda (f.) aalto 
l’ opera (f.) ooppera, (taide)teos
l’ orario (m.)  aukioloaika
 di apertura  
l’ orchestra (f.) orkesteri

N
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 ordinare tilata 
l’ ordinazione (f.) tilaus
l’ ospedale (m.) sairaala
l’ ostello (m.) nuorisomaja, hostelli  
l’ osteria (f.) kievari
l’ ostrica (f.) osteri 
 ottimo loistava, erinomainen

il pacchetto paketti
il  paese valtio; kylä
il  pagamento dei  tullaus, tullimaksun
 diritti doganali  suorittaminen
 pagare maksaa
 pagare in contanti maksaa käteisellä
il  palazzo  kerrostalo; palatsi 
il  palchetto aitiopaikka
il  palco esiintymislava
il  palco reale kuninkaallinen aitio
il  palcoscenico esiintymislava
la  paletta lapio
la  pallina jäätelöpallo; pikku pallo
la  pancetta pekoni
la panchina  penkki
il  pane leipä
il  pane bianco vaalea leipä
il  pane integrale täysjyväleipä
il  pane tostato paahtoleipä
il  panino sämpylä
la  paninoteca sämpylä- ja    
  hampurilaispaikka
la  panna kerma
la  pannocchia maissintähkä
il  pannolino vaippa
i pantaloncini shortsit
i pantaloni housut
le  pantofole aamu- tai kylpytossut
le  pantofole usa  kertakäyttökylpytossut
 e getta/monouso 
il  paracetamolo särkylääke, parasetamoli
il  parcheggio  pysäköinti, parkkipaikka
il  parcheggio  parkkitalo
 multi-piano  
il  parco  puisto
il  parco vacanze leirintäalue/lomakylä, 
  jossa tarjolla loma-asuntoja
il  pareo uimapuvun peittävä 
  ranta-asu
il  parere mielipide

P

il  Parmigiano  parmesaanijuusto
 Reggiano   
le  partenze lähtöhalli
 particolare erityinen
 partire  lähteä
il/la  passante ohikulkija
il  passaporto  passi
il  passeggero matkustaja
il  passeggino lastenrattaat
la  pasta leivos
la  patata peruna
 pattinare luistella
i  pattini luistimet
il  pattino polkuvene
il  pecorino  lampaanmaitojuusto 
il pedalò polkuvene
la pelle nahka, iho
la  penisola  niemi
la  pensione pensionaatti  
la  pensione  täysihoito
 completa 
il  peperone paprika
 per varten
 per cento prosentti
 Per che ora? Mihin kellon aikaan?
 per cortesia kiitos (olkaa hyvä) 
 per favore kiitos (olkaa hyvä)
 per fortuna onneksi
 per me minulle, minun puolestani, 
  minua varten
 per motivi  työn takia
 di lavoro 
 Per quante  Kuinka monelle hengelle?
 persone? 
la  pera päärynä
le  persiane,  ikkunaluukut
 le tapparelle 
la  perturbazione matalapaine
la  pesca, le pesche persikka 
 (mon.)  
la  pesca noce nektariini
il  pesce kala
il  pesce fresco tuore kala 
il  pesce persico ahven 
il  pesce spada miekkakala 
il  petto rintafilee (esim. broileri 
  tai kana)
la  piadina täytetty pitaleivän   
  kaltainen leipä
 piangere itkeä
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il  piano kerros
la  piantina  kaupungin kartta
 della città 
la  pianura tasanko
il  piattino pikkulautanen
il  piattino  muovilautanen
 di plastica 
il  piatto lautanen; ruokalaji
la  piazza  aukio
 piccolo pieni
il  pigiama pyjama
la  pinacoteca kuvataide museo
le  pinne uimaräpylät
la  piscina  lastenallas
 per bambini 
i piselli herne
la  pista laskettelurinne
la  pista nera musta rinne
la  pista rossa punainen rinne
il  pittore, la pittrice taidemaalari
 più tardi myöhemmin
 più veloce nopeampi
il  piumino untuvatakki
la  pizza al taglio pitsaa paloina
la  pizzeria  pizzeria
la  pizzetta pikkupitsa
la plastica muovi
la  platea permanto
un  po’ di hieman
 poi sitten
il  pollo kanan tai broilerin liha
il  pol(i)po meritursas (mustekala)
il  pomeriggio iltapäivä
il  pomodoro tomaatti
il  pompelmo greippi
il  ponte silta
il  porro purjo
la  porta d’imbarco lähtöportti
la  porta della città  kaupungin portti
il portafoglio lompakko
il  porto  satama
la  porzione  lastenannos
 per bambini 
 possibile mahdollinen
 potere* voida
il posto paikka
il  posto numerato numeroitu paikka 
il  posto vicino  käytäväpaikka
 al corridoio 

il  posto vicino  ikkunapaikka
 al finestrino 
 potere* voida
 preferire pitää enemmän 
 prego ole hyvä, olkaa hyvät
 Prego! Mitä saisi olla? 
 prendere* ottaa
 prendere* il sole ottaa aurinkoa
 prenotare varata
la  prenotazione varaus
la  prescrizione  lääkeresepti
 medica 
la  presa pistorasia
 presentarsi esittäytyä
 presto aikaisin
il  prezzo hinta
 prima ensin
 primo ensimmäinen
la  prima classe ensimmäinen luokka
la prima colazione  aamiainen
la  prima galleria permannon keskipaikat / 
  ensimmäisen parvirivin 
  paikat
la  prima visione ensi-ilta
il  primo ensimmäinen ruokalaji
il problema ongelma
il prodotto da bagno kylpytarvike
il  produttore,  tuottaja
 la produttrice  
il  profiterole tuulihattu
il  programma  ohjelma
la  promozione tarjous
 pronto valmis
il  pronto soccorso ensiapu
 proprio juuri, aivan
il  prosciutto kinkku
il  prosciutto cotto keittokinkku
il  prosciutto crudo ilmakuivattu kinkku
il  prosecco italialainen kuohuviini
il/la  protagonista pääosan esittäjä
 provare kokeilla
il  provolone kypsytetty juusto   
  Venetosta/Lombardiasta/
  Emilia-Romagnasta
la  prugna luumu
il  pub pubi
il  pullman pitkän matkan bussi
il  pullover villapaita
il  punto  info-ja palvelupiste,
 informazioni neuvonta
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 qualche volta  joskus
 qualcosa jotakin
 quando? milloin?
 Quant’è? Kuinka paljon se tekee?
 quanto? kuinka paljon?
 Quanto costa? Kuinka paljon se maksaa?
il  quartiere kortteli, kaupunginosa
il  quarto neljännes; varttitunti;
  neljäsosalitra/-kilo
 quasi melkein
 quello tuo
 questo tämä
la  Questura  poliisilaitos
 qui tässä
 qui di fronte tässä vastapäätä

le  racchette  lumikengät
 da neve 
il  radicchio rosso  Trevison punasikuri
 di Treviso 
il  raffreddore vilustuminen
 raggiungere päästä
la  rassegna  elokuvafestivaali
 cinematografica  
la  recensione arvostelu
la  reception vastaanotto
il/la receptionist vastaanottovirkailija
 recitare esittää, näytellä
il  reggiseno rintaliivit
il/la  regista elokuvaohjaaja
il/la  regista teatrale teatteriohjaaja
la  registrazione   matkatavaraselvitys
 del bagaglio 
 da stiva 
il  reparto  osasto
il  repertorio ohjelmisto
il  resto vaihtorahat
il  riccio di mare merisiili
la  ricetta  sähköinen resepti
 elettronica 
la  ricetta medica lääkeresepti
la  ricevuta kuitti
la  richiesta  tax-free-palautusten
 di rimborso IVA hakeminen
la  ricotta herasta valmistettava   
  tuorejuusto

Q

R

la  riduzione alennus, alennettu hinta
la rievocazione  historian tapahtumia
 storica elävöittävä juhla
il  rifugio alpino  alppimaja  
il  rifugio vuoristomaja
 riposare levätä
il  riscaldamento lämmitys
il  risotto ai frutti  risotto merenelävillä
 di mare 
il  ristorante ravintola
il  ristorante  liharuokiin
 di carne erikoistunut ravintola
il  ristorante  kalaravintola
 di pesce 
il  ristorante- ravintola, jossa on tarjolla
 pizzeria myös pizzoja
il  ristorantino pikku ravintola
il  ritardo  myöhästyminen 
il  ritardo del volo  lennon myöhästyminen 
 ritornare palata
 rivivere elää uudestaan
 rivolgersi kääntyä jnk puoleen
la  roccia kivi
il  rosé roséviini
 rosso punainen
la  rosticceria grilli- ja uuniruokiin   
  erikoistunut paikka
la  roulotte asuntovaunu 
il  ruolo rooli

 sapere* tietää 
la  sabbia hiekka
il  sacchetto ostoskassi, pussi
il  sacco a pelo makuupussi
la  sagra kyläjuhla, sadonkorjuujuhla 
la  sala d’attesa odotushuone
la  sala da concerto  konserttisali
il  salame salami
il  salmone lohi 
la  salsiccia tuoremakkara
i salumi lihaleikkeleet
il salumiere leikkelekauppias
il  salvagente pelastusrengas
 Salve! Terve!
le  salviettine puhdistuspyyhkeet
il  sapone,  saippua
 la saponetta 
la  sardina sardiini

S
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la  Scala (Il Teatro  oopperatalo la Scala 
 alla Scala) 
lo  scaldabiberon tuttipullon lämmitin
 scaldare lämmittää
lo  scalo välilasku
la  scamorza italialainen juustotyyppi
lo  scarpone da sci mono
gli  scarponi da  vaelluskengät
 montagna/
 da trekking 
la scatola laatikko, rasia 
 scegliere* valita
la scelta valinta
la  scena kohtaus
lo  scenografo,  lavastaja  
 la scenografa 
la schiacciata  litteä leipä
 all’olio 
lo  sci laskettelu; suksi
 sciare hiihtää, lasketella
lo  sciroppo  yskänlääke
 per la tosse 
lo  scoglio kari
lo  scompartimento junan vaunuosasto
lo  sconto alennus
lo  scontrino kuitti
 scottarsi la pelle polttaa ihonsa
lo  scultore,  kuvanveistäjä
 la scultrice 
la  scultura veistos
la  scuola  koulu
 scusare antaa anteeksi
 scusa/scusi anteeksi (sinuttelu-/
  teitittelymuoto)
la  sdraietta sitteri
la  sdraio aurinkotuoli
 se jos
il  secchiello ämpäri
la  seconda classe toinen luokka
la  seconda galleria keskipaikoista seuraavat 
  sivupaikat / toisen 
  parvirivin paikat
il secondo toinen pääruoka
 secondo Lei Teidän mielestänne
il  sedano selleri
 sedersi istuutua
la  sedia tuoli
la  sedia a sdraio aurinkotuoli
il sedile anteriore/ etupenkki
 davanti 

il sedile posteriore/ takapenkki
 dietro 
il  seggiolino auton turvaistuin
il  seggiolone syöttötuoli
la  seggiovia tuolihissi
 seguire una dieta seurata, noudattaa jotain 
  ruokavaliota
il  self-service itsepalveluravintola
il  semaforo   liikennevalo
 sembrare vaikuttaa
il  semifreddo hyydyke 
 sempre aina
 senz’altro ilman muuta
 senza ilman
la  sera ilta
il  servizio palvelu
la seta silkki
la sete jano
 settentrionale pohjoinen
la settimana viikko 
 signora rouva 
 signore herra
il  sintomo oire
il  sipario esirippu 
lo  skilift hiihtohissi
lo  skipass rinnelippu
lo  slip da donna naisten alushousut
lo  slip da uomo miesten alushousut
lo  slittino kelkka/pulkka
lo  smarrimento matkatavaroiden 
 del bagaglio  katoaminen
lo  snowboard lumilauta
 soggiornare oleskella
la  soia soija
 solo vain
 soprattutto etenkin
il  sorbetto sorbetti 
il  sottotazza aluslautanen
la  spaghetteria pastaravintola
lo spazio tila
la  specialità erikoisuus
lo  speck ilmakuivattu ja savustettu 
  siankinkku
lo  spettacolo esitys, näytelmä
lo  spettacolo  teatteriesitys
 teatrale 
lo  spettatore katsoja
lo  spezzatino  uunissa valmistettu   
  palapaisti
la  spiaggia uimaranta (järvi, meri)
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la  spiaggia  sorauimaranta
 di ghiaia 
la  spiaggia  hiekkauimaranta
 di sabbia 
la  spiaggia di laavahiekka uimaranta 
 sabbia nera 
la  spiaggia privata yksityinen uimaranta 
la  spiaggia  yleinen uimaranta
 pubblica/libera 
gli spiccioli kolikot, pikkurahat
gli spiedini vartaat 
la  spigola  meribassi
gli spinaci pinaatti 
lo  spogliatoio pukuhuone, pukukoppi
lo  sportello lippuluukku
la  spremuta tuoremehu
la  spremuta  tuorepuristettu
 d’arancia appelsiinimehu
lo  spumante kuohuviini 
lo  stabilimento  rakennettu ranta, jossa on
 balneare tarjolla palveluja
lo  stadio  urheilustadion
 stagionato kypsytetty
la  stagione kausi, vuodenaika
la  stampella vaateripustin
 stanco väsynyt
lo  stand messuosasto, ständi
 stare* a galla kellua 
 stare* al sole olla auringossa 
 stare* all’ombra olla varjossa 
 stasera tämä ilta, tänä iltana
la  statua patsas
la  stazione  rautatieasema
 ferroviaria 
la  stazione  bussiasema
 degli autobus  
la  stazione  bussiasema pitkän matkan
 dei pullman  busseille
la  stazione dei taxi taksiasema
la  stazione dei paloasema 
 vigili del fuoco  
la  stella tähti
la  stella marina meritähti
 storico historiallinen
la  strada katu, tie
le  strisce pedonali  suojatie
gli stuzzichini pienet naposteltavat   
  aperitiivin kanssa
 subito heti
il  successo menestys

il  succo mehu
 succoso mehukas
la  suite sviitti 
 suonare soittaa musiikkia
 superare mennä yli
il  supplemento lisämaksu
la  susina luumu
 svedese ruotsalainen

la  tabaccheria  kioski; tupakkakauppa
il  tabellone suuri näyttötaulu
il  tacchino kalkkuna
la  taglia koko
il  tailleur jakkupuku (naisten)
il  Taleggio kypsytetty juusto 
  Lombardian, Piemonten ja 
  Veneton alueelta
il  tappeto matto
 tardi myöhään
la  tariffa hinta; maksu
il  tassametro taksimittari
il  tassì taksi
il/la  tassista taksinkuljettaja
il  tavolino pöytä (pieni)
il  tavolo pöytä
il  taxì taksi
la  tazza kuppi
la  tazzina pieni kuppi, espressokuppi
il  tè tee
il  tè deteinato kofeiiniton tee
il  tè freddo  kylmä sitruunatee
 al limone 
il  tè freddo  kylmä persikkatee
 alla pesca 
il  teatro teatteri
la  teiera teekannu
il  telecomando kaukosäädin 
la  televisione televisio
la  televisione a  taulutelevisio
 schermo piatto 
la  televisione  satelliittitelevisio
 satellitare 
il  telo da spiaggia rantapyyhe
il  telo igienico vaipanvaihtoalusta
la  temperatura  lämpötila
il  tempo sää
il  temporale ukkonen
la  tenda teltta

T
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 tenere* pitää 
 tenere* pitää paikoillaan 
 fermo/ferma  
il  terminal terminaali
il  termometro kuumemittari
la  terra maa
la  terrazza terassi
la  terza galleria permannon laitapaikat / 
  kolmannen parvirivin paikat
al  terzo piano kolmannessa kerroksessa
la  tessera fedeltà   kanta-asiakaskortti
  tipico tyypillinen
la  tisana yrttitee
la  tivù/tivvù televisio
 toccare koskettaa 
la  toilette saniteettitilat, wc
il  tonno fresco tuore tonnikala
il  topinambur  maa-artisokka
la tosse  yskä
il  traghetto lautta
la  trama juoni
 tranquillo rauhallinen
 Trastevere kaupunginosa Roomassa
la  trattoria pieni, vaatimaton ravintola
la  traversa  poikkikatu
il  treno juna
il  (treno) regionale taajamajuna
la  trippa vatsalaukku
la  tripperia sisäelimiin erikoistunut   
  ravintola 
 troppo liian
la  trota taimen 
la trota di lago  järvitaimen
 tu sinä
il tubetto tuubi
 tuffarsi sukeltaa
la  tuta da ginnastica verkkarit
la  tuta da sci hiihtopuku
 tutto, tutti kaikki
la  TV televisio

l’ ufficio (m.) toimisto
l’ ufficio (m.)  löytötavaratoimisto
 oggetti smarriti 
l’ ufficio (m.)  matkailuneuvonta, 
 turistico turisti-info
 ultimo viimeinen 
l’ università (f.)  yliopisto

U

l’ uomo (m.) ihminen; mies
le  uova strapazzate munakokkeli
l’ uovo (m.), le uova  kananmuna
 (monikossa f.) 
l’ uovo all’occhio  ”häränsilmämuna”
 di bue 
l’ uovo alla coque (löysäksi) keitetty 
  kanan muna 
l’ uovo in camicia uppomuna
l’ uovo sodo keitetty muna
 uscire* mennä ulos
l’ uscita d’imbarco lähtöportti
 (f.)  
l’ uscita di sicurezza varauloskäynti 
 (f.) 
l’ uva (f.) viinirypäleet 
  (aina monikollinen)

la  vacanza loma 
il  vagone junavaunu
la  valanga lumivyöry
il  valico sola
la  valigia matkalaukku
la  valle laakso
la vaniglia vanilja
la vasca kylpyamme
la  vaschetta per  kylpyamme lapselle
 il bagnetto 
il  vasetto purkki
il  vasino potta
 vedere* katsoa
 vegano vegaani
 vegetariano kasvissyöjä
il  veicolo ajoneuvo
il velluto sametti
 veloce nopea
 venire* tulla
 verde vihreä
il  verde luonto
 vero? eikö niin?
il  versante vuorenrinne
la  verza kurttukaali
il  vestito (da sera) (ilta)puku
la  vetrata lasimaalaus
la vetrina näyteikkuna
la  vetta huippu
la  vettura auto
la  via katu, tie

V



il  viale puistokatu
 vicino lähellä
il  vicolo  kuja
il  villaggio turistico lomakeskus
il  vin santo,  ”pyhä viini”, makea
 il vinsanto  jälkiruokaviini
il  vino bianco valkoviini
il  vino della casa talon viini
il  vino rosato roséviini
il  vino rosso punaviini
la viscosa viskoosi
la  visita guidata opastettu kierros
la vista mare merinäköala
il  visto d’ingresso viisumi
il  vitello vasikka
 voi te
 volentieri mielellään, mielelläni
 volere* haluta
il  volo lento
il  volo diretto suora lento
il volo  kansainvälinen lento
 internazionale 

il volo nazionale maan sisäinen lento
le  vongole hietasimpukat
il  vulcano tulivuori
 vuoto tyhjä

lo  yogurt jogurtti

lo  zaino reppu
la  zolletta  sokeripala
 di zucchero 
la  zucca kurpitsa
lo  zucchero sokeri
lo  zucchino,  kesäkurpitsa
 la zucchina 
la  zuppa keitto
la zuppa inglese italialainen jälkiruoka
la  zupperia keittoihin erikoistunut 
  ravintola

Y

Z
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Aakkosellinen sanasto suomi−italia
* = epäsäännöllinen verbi

1 kilo un chilo
100 grammaa un etto
150 grammaa un etto e mezzo

aalto  l’onda (f.)
aamiainen la prima colazione 
aamu la mattina
aamutossut le pantofole
absolutisti astemio
ahven  il pesce persico
aikaisin presto
aikuinen l’adulto (m.)
aina sempre
aitiopaikka il palchetto
aivan proprio 
ajoneuvo il veicolo 
alennettu lippu il biglietto ridotto 
alennus lo sconto 
alennus, alennettu  la riduzione
hinta  
alkoholi l’alcol (m.) 
alkoholiton cocktail il mocktail 
alkudrinkki l’aperitivo (m.) 
aloittaa iniziare 
Alpit le Alpi (f.) 
alppimaja  il rifugio alpino  
alushousut (miesten) lo slip da uomo,  
 (naisten) le mutandine 
aluslautanen il sottotazza 
alusvaatteet la biancheria intima 
ambulanssi l’ambulanza (f.) 
amfiteatteri l’anfiteatro (m.) 
ananas l’ananas (f.) 
antaa anteeksi scusare 
anteeksi (sinuttelu-/  scusa/scusi
teitittelymuoto)  
antibiootti l’antibiotico (m.) 
Apenniinit gli Appennini (m.) 

A

aperitiivi l’aperitivo (m.) 
appelsiini  l’arancia (f.) 
appelsiinilimonadi l’aranciata (f.) 
aprikoosi l’albicocca (f.) 
apteekki la farmacia 
artisaaniolut la birra artigianale 
arvostelu la recensione 
asiakas il/la cliente 
aspiriini l’aspirina (f.) 
aste il grado 
asti fino a  
asuntoauto  il camper 
asuntovaunu  la roulotte 
aukio la piazza  
aukioloaika  l’orario (m.) di apertura 
auringonpistos un colpo di sole 
aurinkohattu il cappello da sole 
aurinkolasit gli occhiali da sole 
aurinkorasva la crema solare  
aurinkotuoli il lettino, la sdraio, la sedia  
 a sdraio 
aurinkovarjo l’ombrellone (m.)  
auto l’auto(mobile) (f.), 
 la macchina, la vettura 
auton turvaistuin il seggiolino 
autonvuokraus il noleggio auto 
avain la chiave  
avoinna aperto 

baari il bar 
baarimikko il/la barista 
baletti il balletto 
balettitanssija il ballerino, la ballerina 
banaani la banana 
bed & breakfast  il bed & breakfast
-majoitus   
bensa-asema il distributore di benzina 
bikinit il bikini 
bokserit i boxer 
bussi l’autobus (m.) 
bussiasema la stazione degli autobus

B

In viaggio
Matkailuitaliaa
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bussiasema pitkän  la stazione dei pullman
matkan busseille   
bussilippu il biglietto dell’autobus 
bussipysäkki la fermata dell’autobus 
buuata fischiare 
bändi il gruppo musicale

cocktail  il cocktail

desifiointiaine il disinfettante 
disco la discoteca 
drinkki il drink 
dubattu doppiato 
dubbaus  il doppiaggio 

edessä davanti 
ei no, (verbin edessä) non 
ei mitään niente 
ei...enää non...più 
eikö niin? vero? 
elektroninen  il biglietto
lentolippu aereo elettronico, 
 l’e-ticket (m.) 
elintarvikkeet gli alimentari 
elokuva il film 
elokuvafestivaali  la rassegna    
 cinematografica 
elokuvaohjaaja il/la regista 
elokuvateatteri il cinema 
elää vivere 
elää uudestaan rivivere 
ennakkomaksu la caparra, la cauzione 
ensiapu il pronto soccorso 
ensi-ilta la prima visione 
ensimmäinen primo 
ensimmäinen luokka la prima classe 
ensin prima 
erikoisuus la specialità 
erinomainen buonissimo, ottimo 
erityinen particolare 
esiintymislava il palco, il palcoscenico 
esirippu  il sipario 
esite la brochure 
esittäytyä presentarsi 

C

D

E

esittää jotain roolia  fare* la parte di 
esittää, näytellä recitare 
esitys, näytelmä lo spettacolo 
espressokuppi la tazzina 
eteläinen  meridionale 
etenkin soprattutto 
etsiä  cercare 
etupenkki il sedile anteriore/davanti

farkut i jeans  
fenkoli il finocchio 
festivaali  il festival
fiasco,  il fiasco
epäonnistuminen 
fresko  l’affresco (m.)

gondolihissi la cabinovia 
gorgonzola-juusto il gorgonzola   
GPS-kartta il GPS  
Grana Padano -juusto il Grana Padano 
granaattiomena il melograno 
grappa-viina la grappa 
greippi il pompelmo

haarukka la forchetta 
halal-ruokavalio la dieta halal 
haluta avere* voglia di, desiderare,  
 volere* 
hame la gonna 
hammaskipu il mal di denti  
hanaolut la birra alla spina 
hansikas il guanto 
hattu il berretto 
hauki  il luccio 
he loro 
hedelmä- ja  il fruttivendolo
vihanneskauppias  
helppo facile 
henkilökortti la carta d’identità
henkilöllisyystodistus il documento 
herne i piselli 
herra signore 
heti subito 
hiekka la sabbia 

F

G

H
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hiekkauimaranta la spiaggia di sabbia 
hieman un po’ di 
hietasimpukat le vongole 
hiihtohissi l’impianto (m.) di risalita, 
 lo skilift 
hiihtokeskus il centro sci, l’impianto (m.) 
hiihtopuku la tuta da sci 
hiihtotakki la giacca da neve 
hiihtovaruste l’attrezzatura (f.) da sci 
hiihtää  fare* sci di fondo
murtomaahiihtoa  
hiihtää, lasketella sciare 
hiilihapollinen gassata/gasata 
hiilihapollinen  l’acqua (f.) minerale
mineraalivesi  gassata/gasata 
hiilihapoton  l’acqua (f.) minerale
mineraalivesi naturale 
hiilitabletti la compresse di carbone  
 vegetale 
hiljaisempi  la bassa stagione
turistikausi 
(”matala kausi”)  
hillo  la confettura 
hinta il prezzo, la tariffa 
hintaan sisältyvä  incluso 
hissi l’ascensore (m.) 
historiallinen storico 
hiustenkuivaaja l’asciugacapelli (m.), il fon
hoitopöytä il fasciatoio 
hostelli  l’ostello (m.) 
hotelli l’albergo (m.), l’hotel (m.) 
housut i pantaloni 
huippu la cima, la vetta 
hummeri  l’aragosta (f.) 
hunaja il miele 
hunajameloni il melone giallo, il melone  
 bianco 
huomenna domani 
huone la camera 
huoneen  l’affittacamere (m./f.)
vuokrauspalvelu  
huoneisto  l’appartamento (m.) 
huppari la felpa 
hyvä buono 
hyvä, hyvin bene 
Hyvää iltaa! Buonasera! 
Hyvää päivää! Buongiorno! 
hyydyke  il semifreddo 
hän lui (m.), lei (f.)  
  

ihminen l’uomo (m.)
iho la pelle 
ihoteippi il nastro adesivo chirurgico
ikkunaluukut le persiane, le tapparelle
ikkunapaikka il posto vicino al finestrino
illallisaikaan a cena 
ilmainen gratis, gratuito 
ilmakuivattu kinkku il prosciutto crudo 
ilman senza 
ilman muuta senz’altro 
ilmapiiri l’atmosfera (f.) 
ilmastointi l’aria condizionata (f.) 
ilta la sera 
iltapuku l’abito (m.) da sera, 
 il vestito da sera 
iltapäivä il pomeriggio 
imettää allattare
infopiste  il punto informazioni 
informaatio l’informazione (f.) 
InterCity-juna l’Intercity (m.) 
iso grande 
istuutua sedersi 
itkeä piangere 
itsepalvelulipunmyynti la biglietteria automatica 
itsepalveluravintola il self-service

jakkupuku (naisten) il tailleur 
jakkutakki, bleiseri la giacca 
jalkaisin a piedi 
jalkakäytävä il marciapiede 
jano la sete 
jatkaa continuare  
jauho la farina 
jazz-klubi il jazz club 
jo già 
jogurtti lo yogurt 
joki il fiume 
jonottaa  fare* la fila 
jos se 
jos kyseessä on in caso di  
joskus qualche volta  
(jossakin) on c’è 
jostakin (prep.) da  
jotakin qualcosa
juhla-ateria il banchetto 
juliste la locandina 

I

J
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juna il treno 
junan vaunuosasto lo scompartimento 
junavaunu il vagone 
juoda bere* 
juoma la bevanda 
juomalasi il bicchiere 
juomaraha la mancia 
juomatölkki la lattina 
juoni la trama 
juuri appena 
juuri, aivan proprio 
juusto il formaggio 
jäillä con ghiaccio 
jälkeen dopo 
jälkiruoka il dolce 
järvi il lago 
järvitaimen la trota di lago  
jättinäyttö il maxischermo 
jättää lasciare 
jää il ghiaccio 
jääkuutio il cubetto di ghiaccio 
jäätelö  il gelato
jäätelöbaari la gelateria 
jäätelöpallo la pallina 
jäätelöpuikko, -tikku il cremino 
jäätikkö il ghiacciaio

kaakao la cioccolata
kaali il cavolo
kahden hengen  la camera doppia
huone
kahden hengen  la camera doppia 
huone yhden uso singola
käyttöön
kahden hengen huone,  la camera matrimoniale
jossa on parivuode  
kahvikannu la caffettiera 
kahvila il bar, la caffetteria 
kahvinkeitin la macchina da caffè 
kaikki tutto, tutti
kajakki il kayak
kaksiosainen uimapuku il due pezzi
kaksoset i gemelli
kala il pesce
kalaravintola il ristorante di pesce
kalkkuna il tacchino
kallis caro
kalmari (mustekala) il calamaro

K

kalustaminen l’arredamento (m.) 
kamomillatee la camomilla
kananliha il pollo
kananmuna l’uovo (m.), le uova 
 (monikossa f.)
kangas il materiale  
kani il coniglio 
kanootit le canoe 
kansainvälinen lento il volo internazionale 
kanssa con
kanta-asiakaskortti la tessera fedeltà  
kantoreppu il marsupio portabebé 
kantosiipialus l’aliscafo (m.) 
kapellimestari il direttore d’orchestra,   
 la direttrice d’orchestra 
karhunvatukka la mora 
kari lo scoglio 
karitsanliha  la carne di agnello 
kartta (kaupungin) la piantina (della città) 
karvas amaro 
kas tässä ecco 
Kas täällä me olemme! Eccoci! 
kasino il casinò 
kassa la cassa 
kastelukannu l’annaffiatoio (m.) 
kasvissyöjä vegetariano 
kasvomaskit  le mascherine chirurgiche
(kirurgimaskit)  
katedraali la cattedrale 
katkaravut  i gamberetti 
katkero l’amaro (m.) 
katoaminen lo smarrimento  
katsoa guardare, vedere* 
katsoja lo spettatore 
katsomon takaparvi la balconata 
kattaa apparecchiare 
kattaus il coperto 
katu il corso, la strada, la via 
katutaiteilija l’artista da strada (m./f.) 
kauhuelokuva il film horror 
kaukana lontano 
kaukosäädin  il telecomando 
kauluspaita (miesten) la camicia 
kaunis bel, bell’, bello, bella  
 (mon. bei, begli, belle) 
kaunis; mitä parhain,  bellissimo
todella hyvä  
kauppa il negozio  
kauppakeskus il centro commerciale  
kaupungin kartta la piantina della città 
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kaupunginosa il quartiere 
kaupungintalo,  Il Municipio
kunnantalo  
kaupunki la città  
kaura l’avena (f.) 
kauramaito il latte di avena 
kausi la stagione 
keitetty muna l’uovo sodo 
keittiö la cucina 
keitto la zuppa 
keittoihin  la zupperia
erikoistunut ravintola  
keittokinkku il prosciutto cotto 
keittokomero l’angolo cottura (m.) 
keksi il biscotto 
keliaakikko celiaco 
kelkka lo slittino 
kellua  stare* a galla 
keltainen giallo 
kerho il circolo 
kerma la panna 
kerros il piano 
kerrostalo  il palazzo  
kertakäyttöiset  i guanti monouso
suojakäsineet  
kertakäyttökylpytossut le pantofole usa e getta/  
 monouso 
kertalippu la corsa singola 
keskiaikainen medievale 
keskinen centrale 
keskusta il centro 
kestää durare 
kesäkurpitsa lo zucchino, la zucchina 
kesäkurpitsan kukka  il fiore di zucca 
kielletty vietato 
kielletyt matkatavarat gli articoli vietati 
kievari l’osteria (f.) 
kiikarit il binocolo 
kiipeillä arrampicarsi 
kiitos grazie 
kiitos (olkaa hyvä)  per cortesia, per favore 
kikherneet  i ceci 
kili il capretto 
kinkku il prosciutto 
kioski la tabaccheria  
kippo la coppa 
kipu il dolore 
kipulääke l’analgesico (m.),   
 l’antidolorifico (m.) 
kirjakauppa la libreria  

kirjasto la biblioteca  
kirkko la chiesa  
kirsikka la ciliegia 
kirurgimaskit le mascherine chirurgiche
kivi la roccia 
kodintarvikkeet i casalinghi  
kofeiiniton tee il tè deteinato 
kohde la destinazione 
kohtaus la scena 
kokeilla provare 
koko la taglia 
kokoelma la collezione 
kolikot gli spiccioli 
kolmas terzo 
kolmen hengen huone la camera tripla 
komedia la commedia 
kone la macchina 
koneeseen nousukortti  la carta d’imbarco 
konsertti il concerto 
konserttisali la sala da concerto  
kookospähkinä il cocco 
koreografi il coreografo, la coreografa
kori il cestino 
korkea vuorovesi l’alta marea (f.) 
kortteli il quartiere 
korvakipu il mal d’orecchio  
kosher-ruokavalio la dieta kosher 
koskettaa  toccare 
koti la casa  
kotitekoinen jäätelö  il gelato artigianale 
koulu la scuola  
kreemi la crema 
kuinka? come? 
Kuinka monelle  Per quante persone?
hengelle?  
kuinka paljon? quanto? 
Kuinka paljon  Quanto costa?
se maksaa?  
Kuinka paljon  Quant’è?
se tekee?  
kuitti la ricevuta, lo scontrino 
kuivata itsensä  asciugarsi 
kuja il vicolo  
kukkakaali il cavolfiore 
kukkula la collina 
kuljettaja l’autista (m./f.) 
kulkusilta  il finger di collegamento 
lentokoneeseen 
kulmassa all’angolo 
kuninkaallinen aitio il palco reale
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kunta; kunnanhallitus; il comune
kunnantalo  
kuohuviini  lo spumante
kuohuviinilasi il calice 
kuoro il coro 
kuorolaulaja il/la corista 
kuppi la tazza 
kurkku (vihannes) il cetriolo 
kurkkukipu il mal di gola  
kurpitsa la zucca 
kurttukaali la verza 
kuten come 
kuulutus l’annuncio (m.) 
kuuma kaakao la cioccolata calda 
kuuma kaakao  la cioccolata calda con
kermavaahdolla panna 
kuume la febbre 
kuumemittari il termometro 
kuvanveistäjä lo scultore, la scultrice 
kuvataidemuseo la pinacoteca 
kuvittaja l’illustratore (m.),   
 l’illustratrice (f.) 
kyljys la cotoletta 
kylmä persikkatee il tè freddo alla pesca 
kylmä sitruunatee il tè freddo al limone 
kylpyamme la vasca kylpyamme 
lapselle la vaschetta per il bagnetto
kylpytakki l’accappatoio 
kylpytarvike il prodotto da bagno 
kylpytossut le pantofole 
kylä il borgo, il paese 
kyläjuhla  la sagra 
kypsytetty stagionato 
kypsytetty juusto il formaggio stagionato 
kysyä chiedere 
kärry il carrello 
käsimatkatavarat il bagaglio a mano 
käteinen i contanti 
kävellä camminare 
käydä peremmälle accomodarsi 
käydä sienessä andare* a funghi 
käydä suihkussa fare* la doccia 
käydä uimassa fare* il bagno 
käydä veneilemässä fare* un giro in barca
käydä yöuinnilla  fare* una nuotata notturna 
käytävä il corridoio, la galleria 
käytäväpaikka il posto vicino al corridoio
kääntyä jnk puoleen rivolgersi 
köysirata la funivia 

laakso la valle 
laastari il cerotto 
laatikko  la scatola 
laavahiekka uimaranta la spiaggia di sabbia nera 
lahti il golfo 
laittaa, panna  applicare
täytäntöön, soveltaa 
laiva la nave  
lakana, lakanat  il lenzuolo, le lenzuola (mon.)
laktoosi-intolerantti intollerante 
 al lattosio (m., f.) 
laktoositon jäätelö il gelato senza lattosio 
lampaanliha la carne di agnello 
lampaanmaitojuusto  il pecorino  
lamppu la lampadina 
lapio la paletta 
lapsi il bambino (poika), la   
 bambina (tyttö)  
lasimaalaus la vetrata 
lasitaiteilija l’artista del vetro (m./f.) 
laskea mäkeä kelkalla andare* sullo slittino 
laskettelu lo sci 
laskettelukypärä il casco da sci 
laskettelurinne la pista 
laskettelutakki la giacca da neve 
lasku il conto 
lasten menu il menu per bambini 
lasten purkkisoseruoka l’omogeneizzato (m.) 
lastenallas la piscina per bambini 
lastenannos la porzione per bambini 
lastenrattaat il passeggino 
lastensänky il lettino 
lastenvaunut la carrozzina 
latva-artisokka il carciofo 
laulaa cantare 
laulaja il/la cantante 
laulaja-lauluntekijä il cantautore, la cantautrice
lautanen il piatto 
lautta il traghetto 
lavastaja lo scenografo, 
 la scenografa 
lavatanssipaikka la balera 
legginsit i leggings  
lehtikioski l’edicola (f.) 
lehtisalaatti la lattuga 
leikkelekauppias il salumiere 
leikki il gioco 
leikkiä giocare 

L
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leimata lippu obliterare il biglietto 
leipä il pane 
leipäkori il cestino del pane 
leipäkorput le fette biscottate 
leirintäalue  il campeggio  
leivos la pasta 
lelu il giocattolo 
lennon myöhästyminen  il ritardo del volo  
lento il volo 
lentokenttä  l’aeroporto (m.) 
lentokenttäbussi la navetta 
lentokone l’aereo (m.) 
lentolippu (paperinen) il biglietto aereo 
levätä riposare 
liha la carne 
lihaleikkeleet i salumi 
liharuokiin  il ristorante di carne
erikoistunut 
ravintola  
liian troppo 
liikennevalo il semaforo  
liikkumaton fermo 
liikuntarajoitteisille  la camera per invalidi,
sopiva huone la camera accessibile 
 ai disabili 
liila lilla 
likööri il liquore 
limonadi la bibita 
linja la linea 
linna il castello  
linnoitus la fortezza, la fortificazione
lippu il biglietto 
lippuluukku il botteghino, lo sportello
lipunmyynti la biglietteria 
lipuntarkastaja il controllore 
lisämaksu il supplemento 
lisävuode il letto extra, il letto 
 supplementare 
lohi  il salmone 
loistava, erinomainen ottimo 
loma  la vacanza 
loma-asunto  la casa vacanze 
lomakeskus il villaggio turistico 
lompakko il portafoglio 
loppua finire 
loppunut finito 
loppuunmyyty esaurito 
lounasaikaan a pranzo 
luistella pattinare 
luistimet i pattini 

lumi la neve 
lumikengät le racchette da neve 
lumilauta lo snowboard 
lumilautailla fare* snowboard 
lumitiedotus il bollettino neve 
lumivyöry la valanga 
luola la grotta 
luomu biologico 
luomuruoka il cibo biologico 
luonto la natura 
luottokortti la carta di credito 
luumu la prugna, la susina 
lähellä vicino 
lähete l’impegnativa 
lähteä partire  
lähtöhalli le partenze 
lähtöportti il gate d’imbarco, 
 la porta d’imbarco 
lähtöselvitys  il check-in in aeroporto
lentokentällä  
lähtöselvitys netissä il check-in online 
lähtöselvitystiski il banco accettazione 
lämmin caldo 
lämmittää scaldare 
lämmitys il riscaldamento 
lämpötila la temperatura  
lääke  la medicina, il medicinale
lääkeresepti la prescrizione medica, 
 la ricetta medica 
lääkärin vastaanotto,  l’ambulatorio (m.)
terveyskeskus  
lääkärintodistus il certificato medico 
(löysäksi) keitetty  l’uovo alla coque
kananmuna  
löytötavaratoimisto l’ufficio (m.) oggetti   
 smarriti

maa la terra 
maa-artisokka il topinambur  
maalaus il dipinto 
maan sisäinen lento il volo nazionale 
maapähkinäallergia l’allergia (f.) alle arachidi
maaseutu la campagna 
maatilamajoitus l’agriturismo (m.) 
mahdollinen possibile 
mainostaulu- tai juliste il cartellone 
maissi il granoturco, il mais 
maissintähkä la pannocchia 

M
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maistaa assaggiare, gustare 
maito il latte 
maitohappobakteerit i fermenti lattici 
maitokaadin la lattiera 
maitotuotteet i latticini 
makeutusaine il dolcificante 
maksa  il fegato 
maksaa pagare 
maksaa, olla hintana costare 
maksaa käteisellä pagare in contanti 
maksihame la maxigonna 
maksu, hinta la tariffa 
maksullinen  a pagamento 
maku il gusto 
makuupussi il sacco a pelo 
malja il calice 
mandariini il mandarino 
mansikka la fragola 
mantelimaito il latte di mandorla 
marjapiirakka la crostatina 
markkinat, kauppatori il mercato  
marmeladi la marmellata 
matala vuorovesi la bassa marea 
matalapaine la perturbazione 
materiaali il materiale  
matkailuneuvonta le informazioni turistiche,  
 l’ufficio (m.) turistico 
matkalaukku la valigia 
matkatavara- il baggage drop, il banco
selvityksen  consegna bagagli
itsepalvelupiste  
matkatavaraselvitys la registrazione del 
 bagaglio da stiva 
matkatavarasäiliö,  il bagagliaio 
takaluukku  
matkatavarasäilytys  il deposito bagagli
(lokerot/piste)  
matkatavarat  i bagagli 
matkatavaroiden  il danneggiamento del
vaurioituminen bagaglio 
matkatavaroiden  la consegna ritardata del
viivästynyt palautus bagaglio 
matkatoimisto l’agenzia (f.) di viaggio 
matkustaja il passeggero 
matto il tappeto 
me noi 
meduusa la medusa 
mehu il succo 
mehujää il ghiacciolo 
mehukas succoso 

meidän  nostro 
mekko, puku  l’abito (m.) (da donna/da
(naisten/miesten) uomo) 
melkein quasi 
meloni il melone
melonta  il kayak 
menestys il successo 
mennä andare* 
mennä sisään entrare 
mennä ulos uscire* 
mennä yli superare 
menolippu il biglietto di andata 
menopaluulippu il biglietto di andata 
 e ritorno 
meren elävät  i frutti di mare 
meri il mare 
meriahven  la cernia 
meribassi il branzino, la spigola  
merinäköala la vista mare 
merisiilit i ricci di mare 
meritursas (mustekala) il pol(i)po 
meritähti la stella marina 
messuosasto lo stand 
messut la fiera 
mestariteos il capolavoro 
metroaseman pysäkki la fermata della    
 metropolitana 
metsä il bosco, la foresta 
metsämarjat  i frutti di bosco (aina mon.)
miekkakala il pesce spada 
mielellään, mielelläni volentieri 
mielihyvin con piacere 
mielipide il parere 
mies l’uomo (m.) 
miinus meno 
Mihin kellon aikaan? Per che ora? 
Mikä sattuma! Che coincidenza! 
mikä, joka che 
mikä? che? 
mikä?, mitä? cosa? 
milloin? quando? 
mineraalivesi  l’acqua (f.) minerale 
minibaari il frigobar, il minibar 
minihame la minigonna 
minkä tyyppinen? che tipo di? 
minne?  dove? 
minulle, minun  per me
puolestani, 
minua varten  
minuutti il minuto 
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minä io 
missä?  dove? 
Missä on…? Dov’è…? 
miten? come? 
miten voin auttaa? dica (yks.teit.) 
mitä parhain bellissimo 
Mitä saisi olla?  Prego!, (Cosa) desidera?  
 (yks.teit.) 
mitä se tarkoittaa cosa vuol dire 
mokkanahka il camoscio 
mono lo scarpone da sci 
monumentti il monumento  
moottorikelkka la motoslitta 
mortadella-makkara la mortadella 
motelli il motel  
mozzarellajuusto  la mozzarella
(vesipuhvelin  (di bufala)
maidosta)  
munakas  la frittata 
munakoiso la melanzana 
munakokkeli le uova strapazzate 
munkki il bombolone 
muotit le formine 
muotoilija il/la designer 
muovi la plastica 
muovikassi la busta di plastica  
muovilautanen il piattino di plastica 
murot i cereali (da colazione) 
museo il museo 
musta nero 
musta rinne la pista nera 
mustikka il mirtillo 
muurit (kaupungin) le mura (della città) 
muusikko il/la musicista 
muuta; toinen altro 
mylly il mulino 
mysli il muesli  
myyjä, -tär il commesso, la commessa
myöhemmin più tardi 
myöhästyminen  il ritardo  
myöhään tardi 
myös anche

nahka la pelle 
nainen la donna 
naisten alushousut lo slip da donna 
naudanliha la carne di manzo 
nauttia aamiaista fare* colazione 

N

nektariini la pesca noce 
neljän hengen huone la camera quadrupla 
neljännes;  il quarto 
neljäsosalitra/-kilo  
neulepusero la maglia 
neuvo il consiglio 
neuvonta  il punto informazioni 
niemi la penisola 
niitä ne 
nilkka la caviglia 
nimellä a nome 
noin circa 
nopea veloce 
nopeampi più veloce 
normaalihintainen  il biglietto intero
lippu  
noudattaa ruokavaliota seguire una dieta 
noutopöytäaamiainen la colazione a buffet 
nukkua  dormire 
numeroitu paikka  il posto numerato 
nuorisomaja  l’ostello (m.) 
nupukkinahka il camoscio 
nähdään ci vediamo 
Nähdään tänä iltana! A stasera! 
näyteikkuna la vetrina 
näytellä recitare 
näytelmä lo spettacolo 
näyttelijä, näyttelijätär l’attore (m.), l’attrice (f.)
näyttely l’esposizione (f.), la mostra
näyttötaulu (suuri) il tabellone 
näytös l’atto (m.)

odotushuone la sala d’attesa 
ohikulkija il/la passante 
ohjelma il programma  
ohjelmalehtinen la brochure 
ohjelmisto il repertorio 
oikein giusto 
oikein, täsmälleen niin esatto 
oire il sintomo 
ole hyvä, olkaa hyvät prego 
oleskella soggiornare 
olla essere* 
olla, omistaa avere* 
olla auringossa  stare* al sole 
olla kiinnostunut jstk  interessarsi 
olla menoa,  avere* un impegno
olla tekemistä   

O
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olla täynnä/täyttä essere* al completo 
olla varjossa  stare* all’ombra 
olut la birra 
olutbaari la birreria 
olut pullossa la birra in bottiglia 
olut tölkissä la birra in lattina 
olutpullo la bottiglia di birra 
oluttupa la birreria 
omena la mela 
ongelma il problema 
onneksi per fortuna 
ooppera l’opera (f.) 
oopperalaulaja il/la cantante d’opera 
opaskirja la guida 
opastettu kierros la visita guidata 
oppitunti la lezione 
orkesteri l’orchestra (f.) 
osasto il reparto  
osoite  l’indirizzo (m.) 
osoittaa suosiota,  applaudire
taputtaa  
ostaa comprare 
osteri  l’ostrica (f.) 
ostoskassi la busta, il sacchetto 
ostoskori il cestino della spesa 
ostoskärry il carrello della spesa 
ottaa prendere* 
ottaa aurinkoa prendere* il sole 
ottaa röntgenkuva fare* una radiografia  

paahtoleipä il pane tostato 
pahoinvointi la nausea 
paikallinen locale 
paikka il posto 
paikoillaan pysyvä fermo 
painonpudotukseen  dimagrante
tähtäävä  
paitapusero (naisten) la camicetta 
paketti il pacchetto 
pakollinen obbligatorio 
palata ritornare 
palatsi  il palazzo  
paljon kiitoksia mille grazie 
paljon molto 
paloasema la stazione dei vigili del 
 fuoco  
palvelu il servizio 
pankki la banca 

P

pankki- ja  il lettore POS 
luottokortin lukija 
pankkiautomaatti il Bancomat 
pankkikortti il bancomat 
panna täytäntöön applicare 
paprika il peperone 
parasetamoli il paracetamolo 
paremmin meglio 
parisänky il letto matrimoniale 
parkkipaikka il parcheggio  
parkkitalo il parcheggio 
 multi-piano  
parmesaanijuusto il Parmigiano Reggiano  
parsa l’asparago (m.) 
parsakaali  i broccoli 
parveke il balcone 
passi il passaporto 
pastaravintola la spaghetteria 
patsas la statua 
pavut i fagioli 
pehmytjäätelö il gelato soffiato/soft 
pekoni la pancetta 
pelastusrengas il salvagente 
pelata giocare 
peli il gioco 
pellava il lino 
penkki la panchina  
pensionaatti  la pensione 
perhe la famiglia 
perhehuone la camera familiare 
permanto la platea 
persikka  la pesca, le pesche (mon.)
peruna la patata 
peruutettu cancellato 
peruuttaa cancellare 
peruutus la cancellazione 
perällä in fondo  
pesuallas il lavabo, il lavandino 
pieni piccolo 
pieni kuppi la tazzina 
pihvi la bistecca 
piirretty elokuva il cartone animato 
piirtää disegnare 
Pikaisiin näkemisiin! A presto! 
pikku ravintola il ristorantino 
pikkukippo la coppetta 
pikkulautanen il piattino 
pikkulusikka il cucchiaino 
pikkupitsa la pizzetta 
pikkupulla  la brioche 
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pikkurahat gli spiccioli 
pilleri la compressa 
pilli la cannuccia 
pinaatti  gli spinaci 
pintanahka il cuoio 
pipo il berretto 
pirtelö il frappé 
pistorasia la presa 
pitkä lungo 
pitkän matkan bussi il pullman 
pitsaa paloina la pizza al taglio 
Pitäkää hauskaa! Buon divertimento! 
pitää  tenere* 
pitää enemmän  preferire 
pitää paikoillaan tenere* fermo/ferma  
Pitääkö paikkaansa? Giusto? 
pizzeria la pizzeria  
pohjoinen settentrionale 
poika il figlio 
poikkikatu la traversa  
poliisilaitos la Questura  
polkuvene il pattino, il pedalò 
polttaa ihonsa scottarsi la pelle 
porkkana la carota 
portti la porta 
potta il vasino 
prosentti per cento 
pubi il pub 
puhdistuspyyhkeet le salviettine 
puisto il parco  
puistokatu il viale 
puku il vestito 
pukuhuone, pukukoppi lo spogliatoio 
pulkka lo slittino 
punainen rosso 
punainen rinne la pista rossa 
punasikuri il radicchio rosso  
punaviini il vino rosso 
puoli (kiloa) mezzo (chilo di) 
puolihoito la mezza pensione 
purjehtia fare* vela 
purjo il porro 
purkki il vasetto 
pussi la bustina 
puuvilla il cotone 
pyjama il pigiama 
pysyvä kokoelma la collezione permanente
pysäkki la fermata  
pysäköinti il parcheggio  
pyyhe l’asciugamano (m.) 

pyytää chiedere 
pyöräillä andare* in bicicletta 
pähkinäallergia l’allergia (f.) alla frutta a  
 guscio 
pähkinät le noci 
päivä  la giornata 
päivän menu il menu del giorno  
pää la testa 
pääkuvaaja il direttore della fotografia
päällystakki il cappotto 
päänsärky il mal di testa 
pääosan esittäjä il/la protagonista 
pääruoka (ensimmäinen) il primo, 
 (toinen) il secondo 
päärynä la pera 
päässä, perällä in fondo  
päästä raggiungere 
pöytä il tavolo, (pieni) il tavolino 

raide il binario 
rakas caro 
rakastaa amare 
rakkauselokuva il film d’amore 
rannikko la costa 
ranskalainen sänky  il letto alla francese
(kapea parisänky)  
ranta  il lido 
rantakatu il lungomare 
rantapyyhe il telo da spiaggia 
rapu il gambero, il granchio 
rasia  la scatola 
raskas, vakava grave 
rasvainen grasso 
rauhallinen calmo, tranquillo 
rautakauppatavarat le ferramenta 
rautatieasema la stazione ferroviaria 
ravintola il ristorante 
ravintola, jossa on  il ristorante-pizzeria
tarjolla myös pizzoja  
reppu lo zaino 
retkisänky il lettino da campeggio 
riisimaito il latte di riso  
rinne la discesa  
rinnelippu lo skipass 
rintafilee (esim.  il petto
broileri tai kana)  
rintaliivit il reggiseno 
ripuli la diarrea  

R
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ripulilääke il farmaco antidiarroico 
risotto merenelävillä il risotto ai frutti di mare
risteys l’incrocio (m.) 
rivi la fila 
rooli il ruolo 
roséviini il rosé, il vino rosato 
rouva  signora 
ruma brutto  
runsas abbondante 
ruokalaji il piatto 
ruokalappu il bavaglino 
ruokavalio la dieta  
ruotsalainen svedese 
ruskettua abbronzarsi 
ruumaan menevät  il bagaglio da stiva / da
matkatavarat imbarcare/ registrato

saada lainaksi avere* in prestito
saakka fino a 
saapua arrivare 
saari l’isola (f.) 
saaristo l’arcipelago (m.) 
sadetakki, poplari l’impermeabile (m.) 
sadonkorjuujuhla  la sagra 
saippua il sapone, la saponetta 
sairaala l’ospedale (m.) 
salami il salame 
salapoliisielokuva il film giallo, il giallo 
samanikäinen coetaneo  
sametti il velluto 
samppanja  lo champagne 
saniteettitilat, wc il bagno, la toilette 
sankari l’eroe (m.) 
sankaritar l’eroina (f.) 
sanoa  dire* 
sardellit le acciughe, le alici 
sardiini la sardina 
sarjakuvapiirtäjä il/la fumettista 
sata cento 
satama il porto  
satelliittitelevisio la televisione satellitare 
sattuma la coincidenza 
sauvat i bastoncini da sci 
savustettu affumicato 
seikkailuelokuva il film di avventura 
selleri il sedano 
selvä chiaro 
sen sijaan invece 

S

sen vuoksi dunque 
sentti (raha) il centesimo 
seteli la banconota 
seurata ruokavaliota seguire una dieta 
shortsit i pantaloncini 
sianliha la carne di maiale 
side il bendaggio 
sievä carino 
siispä dunque 
Siitä vain! Come no! 
siksi dunque 
sikuri la cicoria 
silakka  l’aringa (f.) del Baltico 
silava il lardo 
silitysrauta il ferro da stiro 
silkki la seta 
sillä välin nel frattempo 
silmätipat il collirio 
silta il ponte 
simpukka la conchiglia 
sininen  azzurro 
sinisimpukat le cozze 
sinä tu 
sipuli la cipolla 
sisustaminen l’arredamento (m.)  
sisäfilee il filetto 
sisäänkäynti;  l’ingresso (m.)
sisäänpääsy  
sisäänpääsy l’entrata (f.) 
siten dunque 
sitrushedelmä l’agrume (m.) 
sitruuna il limone  
sitruunoista  il limoncello
tehty likööri   
sitten poi 
sitteri la sdraietta 
sitä, niitä ne 
smoothie il frullato 
snorkkeli il boccaglio 
snorklata fare* snorkeling 
soija la soia 
soijamaito il latte di soia 
soittaa musiikkia suonare 
sokeri lo zucchero 
sokeripala la zolletta di zucchero 
sokeriton (kahvista) amaro 
sola il valico 
sopia andare* bene 
sopiva adatto 
sorauimaranta la spiaggia di ghiaia 
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sorbetti  il sorbetto 
soveltaa applicare 
sovitushuone il camerino 
steriili sidepakkaus la compressa di garza   
 sterile 
suihku la doccia 
suihkulähde la fontana  
sukat le calze, i calzettoni, 
 i calzini 
sukellusmaski la maschera 
sukeltaa fare* immersion, fare* 
 un tuffo, tuffarsi 
sukkahousut (naisten) i collant  
suklaa il cioccolato 
suksi lo sci 
suljettu chiuso 
suljettu loman vuoksi chiuso per ferie 
suojatie le strisce pedonali  
suomalainen finlandese 
suora lento il volo diretto 
suoraan, suoraan  dritto
eteenpäin  
suositella consigliare 
surffata  fare* windsurf 
suunnitella disegnare 
sviitti  la suite 
syödä mangiare 
syöttökukko il cappone 
syöttötuoli il seggiolone 
sähköinen resepti la ricetta elettronica 
säilyketölkki il barattolo 
sämpylä il panino 
sämpylä- ja  la paninoteca
hampurilaispaikka  
sänky il letto 
särkylääke il paracetamolo 
säveltäjä il compositore, 
 la compositrice 
sää il tempo

taajamajuna il (treno) regionale 
tabletti, pilleri la compressa 
taide l’arte (f.) 
taidegalleria  la galleria d’arte 
taidegrafiikan tekijä l’incisore (m.) 
taidemaalari il pittore, la pittrice 
taidemuseo il museo d’arte  
taidepaja il laboratorio d’arte 

T

taimen  la trota 
taiteilija l’artista (m./f.) 
taivas il cielo 
takana dietro 
takapenkki i sedili posteriori, dietro 
taksi il taxi, il tassì 
taksiasema la stazione dei taxi 
taksikuski il/la tassista 
taksimittari il tassametro 
tallelokero  la cassaforte, la cassetta 
 di sicurezza 
talo la casa  
talon viini il vino della casa 
tanssia ballare 
tanssija il ballerino, la ballerina 
tapahtuma la manifestazione 
taputtaa, osoittaa applaudire
suosiota   
tarjoilija  il cameriere, la cameriera
tarjota offrire 
tarjouksessa in offerta 
tarjous l’offerta (f.), la promozione
tarkistaa  controllare 
tarvita avere* bisogno
tasanko la pianura 
taulutelevisio la televisione a schermo  
 piatto 
tavallisesti di solito 
tax-free-myymälä il duty free
tax-free-palautukset il desk (m.) per il rimborso  
 IVA / il desk Tax Refund 
tax-free-palautusten la richiesta di rimborso IVA
 hakeminen  
te voi 
teatteri il teatro 
teatteriesitys lo spettacolo teatrale 
teatteriohjaaja il/la regista teatrale 
tee il tè 
teekannu la teiera 
tehdä fare* 
tehdä kävelyretki fare* una passeggiata 
tehdä retki fare* una gita / 
 un’escursione 
tehdä vaellusretki fare* trekking 
Teidän mielestänne secondo Lei 
tekokuitu la fibra sintetica 
televisio la televisione, la tivù/tivvù,  
 la TV 
teltta la tenda 
terassi la terrazza 
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terminaali il terminal 
Terve! Salve! 
terveyskeskus  l’ASL (l’azienda sanitaria  
 locale) 
terävät esineet gli oggetti contundenti 
tie il corso, la strada, la via 
tiedote, tiedotus il bollettino 
tieto, informaatio l’informazione (f.) 
tietää sapere* 
tila lo spazio 
tilata  ordinare 
tilaus l’ordinazione (f.) 
tippukiviluola la grotta di stalattiti 
todella molto 
todella hyvä bellissimo 
toimisto l’ufficio (m.) 
toinen secondo 
toinen luokka la seconda classe 
toivoa desiderare 
tomaatti il pomodoro
tonnikala il tonno  
toppatakki il giaccone (imbottito) 
totta kai certo 
t-paita la maglietta 
tuhat mille 
tulivuori il vulcano 
tulla venire* 
tulla perille arrivare 
tullaus, tullimaksun  
suorittaminen doganali 
tulli la dogana 
tunnettu conosciuto 
tunnusluku il codice 
tuntea conoscere 
tuo quello 
tuoli la sedia 
tuolihissi la seggiovia 
tuomiokirkko  il duomo 
tuore fresco 
tuore kala  il pesce fresco 
tuorejuusto il formaggio fresco 
tuoremakkara la salsiccia 
tuoremehu la spremuta 
tuorepuristettu  la spremuta d’arancia
appelsiinimehu  
tuottaja il produttore, la produttrice 
tupakkakauppa la tabaccheria  
turisti- le informazioni turistiche
informaatiopiste   
turistikierros il giro turistico  

turistikohde il luogo turistico 
turistimenu il menu turistico 
turistiopas la guida turistica 
turska  il merluzzo 
turvaistuin il seggiolino 
turvatarkastus  i controlli di sicurezza  
turvavyö la cintura di sicurezza 
turvoksissa gonfio/a 
tutti il ciuccio 
tuttipullo il biberon 
tuttipullon lämmitin lo scaldabiberon
tuubi il tubetto 
tuulihattu il profiterole 
tuulitakki la giacca a vento 
tyhjä vuoto 
tyynyliina la federa 
tyypillinen tipico 
työ il lavoro 
työ, tekeminen l’impegno (m.) 
työkaveri il collega di lavoro 
työn takia per motivi di lavoro 
työskennellä lavorare 
tähti la stella  
tähti (julkkis) il divo, la diva 
tämä questo 
tämä ilta, tänä iltana stasera 
tänään oggi 
täsmälleen niin esatto 
tässä qui 
tässä on ecco 
tässä paikassa,  in questo posto
tähän paikkaan  
tässä vastapäätä qui di fronte 
täynnä al completo 
täysihoito la pensione completa 
täysjyvä integrale 
täysjyväleipä il pane integrale 
täytteetön, tyhjä  (il cornetto) semplice
(voisarvi)  
täytyä dovere* 
täältä da qui 
tölkkiolut  la lattina di birra 
tötterö, tuutti il cono   

uida  nuotare 
uimakoppi la cabina 
uimalakki la cuffia 
uimapatja il materassino 

U
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uimapuku il costume da bagno 
uimaranta (järvi, meri) la spiaggia 
uimaräpylät le pinne 
uimavahti il bagnino 
ukkonen il temporale 
ulkoilmadisco la discoteca all’aperto 
ulkoilmaelokuva teatteri  il cinema all’ aperto 
ulkoilmateatteri l’arena (f.) 
ulkona fuori 
untuvatakki il piumino 
uppomuna l’uovo in camicia 
uppopaistettuihin  la friggitoria
ruokiin erikoistunut 
paikka  
ura la carriera 
urheilustadion lo stadio  
uusi nuovo  

vaalea chiaro 
vaalea leipä il pane bianco 
vaatekaappi l’armadio (m.) 
vaateripustin la stampella 
vaatesäilytys il guardaroba 
vadelma il lampone  
vaelluskengät gli scarponi da montagna/ 
 da trekking 
vai o 
vaihtaa  cambiare 
vaihtaa vaatteensa  cambiarsi 
vaihtorahat il resto 
vaikuttaa sembrare 
vain solo 
vaipanvaihtoalusta il telo igienico 
vaippa il pannolino 
vakituinen ruokalista il menu fisso 
vakuudeksi come garanzia 
valinta la scelta 
valita scegliere* 
valkoinen bianco 
valkoviini il vino bianco 
valmis pronto 
valokatkaisin l’interruttore (m.) 
valokuvaaja il fotografo, la fotografa 
valtio il paese 
valuutanvaihto il cambio valuta 
vammaisten ja  l’assistenza speciale (f.) 
liikuntarajoitteisten 
palvelut 

V

vanha kaupunki il centro storico 
vanilja la vaniglia 
vapaa libero 
varata prenotare 
varauloskäynti l’uscita d’imbarco (f.),   
 l’uscita di sicurezza (f.) 
varaus la prenotazione 
varjo l’ombra (f.) 
vartaat  gli spiedini 
varten per 
varttitunti il quarto 
varustus l’attrezzatura (f.)
varvastossut le infradito (f.)  
vasikka il vitello 
vastaanotto la reception 
vastaanottovirkailija il/la receptionist 
vatsakipu il mal di pancia 
vatsalaukku la trippa 
vaurioituminen il danneggiamento 
vedenkeitin il bollitore 
vegaani vegano 
vegaanijäätelö il gelato vegano 
veistos la scultura 
veitsi il coltello 
verkkarit la tuta da ginnastica 
verkkomeloni il melone cantalupo, 
 il melone retato 
vesi l’acqua (f.)  
vesimeloni l’anguria (f.), il cocomero
vesiputous la cascata 
vesiskootteri la moto d’acqua 
vielä ancora 
viheltää, buuata fischiare 
vihreä verde 
viikko la settimana 
viikoittainen  la chiusura settimanale 
kiinniolopäivä 
viikuna il fico 
viimeinen ultimo 
viinibaari, jossa  l’enoteca (f.)
tarjolla myös 
pikkupurtavaa   
viinilista la carta dei vini 
viinirypäleet  l’uva (f.)
viipale jotain una fetta di 
viisumi il visto d’ingresso 
vilkkain turistikausi  l’alta stagione (f.)
(”korkea kausi”, 
heinä–elokuu)  
villa la lana 



villapaita il maglione, il pullover 
villasekoite misto lana 
villatakki il golf / il golfino  
villiartisokka il cardo 
villisika il cinghiale 
vilustuminen il raffreddore 
virkailija l’impiegato (m.) 
viskoosi la viscosa 
voi il burro 
voida potere* 
voida hyvin/huonosti sentirsi bene/male 
voisarvi il cornetto 
vuodenaika la stagione 
vuodesohva il divano letto 
vuokrata (väline) noleggiare 
vuorenrinne il versante 
vuori il monte 
vuorijono la catena montuosa 
vuorikiipeillä fare* alpinismo 
vuorikiipeily l’alpinismo (m.) 
vuoristo la montagna  
vuoristomaja la baita, il rifugio 
vuorokausilippu il (biglietto) giornaliero 
vähemmän meno 
välilasku lo scalo 
Välimeri il Mar Mediterraneo 
välttää evitare 
väsynyt stanco 

wc il bagno, la toilette

W

yhden hengen huone la camera singola 
yhden hengen sänky il letto singolo 
yhteensä  in tutto  
yksityinen uimaranta  la spiaggia privata 
yleinen uimaranta la spiaggia pubblica/libera
ylihuominen dopodomani 
yliopisto l’università (f.)  
ylittää attraversare 
ymmärtää  capire 
yrttitee la tisana 
yskä la tosse 
yskänlääke lo sciroppo per la tosse 
yö la notte 
yökerho il night (club) 
yöpaita la camicia da notte 
yöpöytä il comodino

äidinmaidonvastike il latte in polvere per   
 neonati 
äkkilähtötarjous l’offerta last minute (f.) 
ämpäri il secchiello 
äyriäiset  i frutti di mare 
äänittäjä il fonico

öljy l’olio (m.)  

Y

Ä

Ö
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