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Unità 7 (sette) PRONUNCIA E ORTOGRAFIA ÄÄNTÄMINEN JA OIKEINKIRJOITUS 

Kun kuuntelet ja toistat tämän kappaleen sanat, keskity niiden ääntämiseen. Sanojen merkitys on tässä 
yhdentekevä. Ääntämisohjeissa käytetään kansainvälisiä foneettisia aakkosia, koska ne ovat yksiselitteisiä.

LE CONSONANTI C E G   ● KONSONANTIT C ja G

A E I O U

KOVAT
[k] CA CHE CHI CO CU

[g] GA GHE GHI GO GU

[sk] SCA SCHE SCHI SCO SCU

Pehmeät
[tʃ] CIA CE CI CIO CIU

[dƷ ] GIA GE GI GIO GIU

[ʃ] sanan alussa
[ʃʃ] sanan keskellä 

SCIA SCE SCI SCIO SCIU

[gl] GLA GLE GLI
monitavuisen sanan 
alussa

GLO GLU

[ʎ ]
artikkelissa gli 

[ʎʎ] muissa 
sanoissa 

GLIA GLIE GLI 

sanan keskellä

GLIO GLIU

[ɲ] sanan alussa 
[ɲɲ] sanan 
keskellä

GN(i)A GNE GNI GNO GNU

Calabria Marche Michele Chievo Cusẹrcoli [äännetään kuin c sanassa Colosseum] 

Garda Bordighera borghi Rovigo Ligụria [kuten engl. get]

scarpa[skarpa] pesche Arịschia Boscomare scuro [kuten engl. scoop]  scarpa   

ciao! Cervẹteri Civezza Castelluccio acciuga [kuten engl. cheese] 

giacca Gẹnova Girifalco Giotto Venezia-Giulia [kuten engl. George tai joy]

sciarpa [∫arpa] scena sci Calạscio [kala∫∫o] asciutto [kuten engl. shoe]

gladiatore inglese glicerina globo glụtine                    sciarpa

Cạgliari Grottaglie agli Madonna di Campiglio HUOM. gl-yhdistelmällä alkavat sanat ovat 
harvinaisia.

Sardegna agnello Fagnịgola Trivigno ognuno

due pesche          un pesce
[pske ]          [pe∫∫e ]
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LE CONSONANTI B, P, C e Z  ●  KONSONANTIT B, P, C ja Z

B  ussit ja   p  ussit  

Italian kielessä soinnilliset B ja D ja soinnittomat P ja T eroavat selvästi toisistaan.

Kuuntele ja toista:

panca       banca      tenda          dente

Ciao   ei äänny ['tsau]  

Myös äänteet [ts] ja [t∫ ] eroavat selvästi toisistaan (vertaa engl. cats kissat ja catch napata).

Kuuntele ja toista: ciao [' t∫aɔ]

[ts]              [tʃ]

pizza            miccia
pizzo            spịccioli
puzza           buccia
pazzo           laccio
marzo           marcio
forza             farcia
Tiziana Cianciana

Z  zzzzzzzzzzzzzzzzz... apua! hyttynen!  

Toinen suomalaisen kannalta vaikeasti toisistaan erottava äännepari on [dz] ja [dƷ].

Kuuntele ja toista:

[dz] [d ]Ʒ

zanzara Gianni
zero Genova
zoo Giorgio
zịgomo giro
zụcchero Giuseppe

Kuuntele ja toista.

Z 
[ts] [dz]

Fabrizio; Tiziana tramezzino

Miten seuraavat sanat äännetään? Huomaatko ensimmäisen ja toisen sanan välisen eron?
Kokeile ensin itse ja kuuntele sitten sanat ja toista. (Sanat ovat keksittyjä, ne eivät tarkoita mitään.)

1. tenza  2. tencia; 
1. laziano  2. laciano; 
1. pizio  2. picio; 

1. zora 2. giora
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[ts], [tʃ ], [dz] vai [d ]?Ʒ

Lue ensin ääneen. Kuuntele sitten sanat  
nauhalta/opettajalta ja toista 

staccionata
parmigiano grattugiato
prigione
Riccione
friggere
marzapane
zucca

HUOM.
Nykyitaliassa on tavallista ääntää z-
kirjain aina soinnillisena [dz] sanan 
alussa ja soinnittomana sanan keskellä.

C-kirjain voidaan ääntää 
joko [tʃ] tai [k], 
muita vaihtoehtoja ei ole.
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fili    o fi  gl  i  ?

ʎ-äänne on monille italiaa opiskeleville kiusankappale, mutta eivät edes kaikki italialaisetkaan osaa 
ääntää sitä. Varsinkin Keski-Italiassa gli äännetään usein kuin suomessa ji. Jos et saa ʎ - äännettä 
suustasi, sano mieluummin fiji kuin fili! 

Kuuntele ja toista:

kirjoitusasu ääntämys standardi-italiassa Francesco Totti ääntää sanan
 

aglio ['aʎʎɔ] ['aijɔ]
foglio ['fɔʎʎɔ] ['fɔijɔ]
triglia ['triʎʎa] ['trija]

ITALIAN VOKAALIT 
 A       E        I        O       U  
 [a]   [ε][e]   [i]    [ɔ][o]   [u]

E ja O voivat olla avoimia tai suppeita:   

La pizza è [ε ] buona.  

Vorrei un cappuccino e [e] un cornetto.

Ho [ɔ] fame.
– Vorrei un tè.
– Al latte o [o] al limone?

Käytännössä on tärkeää erottaa suppea ja avoin e ja o toisistaan vain edellä mainituissa tapauksissa: kun 
voitaisiin sotkea verbimuoto è (= on) ja konjunktio e (= ja) tai verbimuoto ho (= omistan; I have) ja 
konjunktio o (tai/vai) keskenään. Muissa sanoissa ääntäminen vaihtelee alueittain valtavasti.

Suppea O voi muistuttaa U:ta. Kuuntele ja toista:

forno fumo
gomma gusto
gọmito ụmido
ponte punte
somma sunto
sole luna
sotto sugo
rosso russo
corto cubo
tonno tutto
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Tietyt ulkomailla suositut (Italiassa 
vähemmän suositut) pop-laulajat ovat 
levittäneet outoa italian vokaalien 
ääntämistä nasaalisina. 

Sitä ei kannata jäljitellä.

Kiitos.
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Seuraavan tehtävän sanat ovat keksittyjä. Kuulet (nauhalta) vain toisen sanaparin sanoista. Alleviivaa  
se, jonka kuulet.

pumma – pomma 
luno – lono satrabụbbuli – satrabụbboli
marabuna – marabona ciuppo – cioppo
prulo – prolo birịguli – birịgoli
bucco – bocco crussa – crossa

Muista, että yleensä italiassa kaikki vokaalit äännetään. Poikkeus on vokaali i silloin, kun se on painoton 
ja sen tehtävä on pehmentää edellä olevaa konsonanttia c tai g tai yhdistelmää gl, esimerkiksi sanoissa 
ciao, giacca ja famiglia. I:tä ei. myöskään äännetä monikkomuodoissa ciliegie, valigie eikä gn-
yhdistelmän jälkeen, kun sitä seuraa vokaali a esim. insegnare-verbin me-muodossa insegniamo. Jos i  
on painollinen, se ääntyy: farmacịa, biologịa. Sanojen cielo, scienza, sufficiente, efficiente ääntäminen 
vaihtelee alueittain eli yleensä etelässä i:tä äännetään, Keski-ja Pohjoisitaliassa ei. Y äännetään kuin i.

Muut vokaalit äännetään niin kuin kirjoitetaan. Seuraavia sanoja ei siis äännetä italiassa ruotsalaisittain,  
englantilaisittain, espanjalaisittain eikä ranskalaisittain. Kuuntele ja toista:

yogurt qui buono
nord qua nove
sud questo guida
do quello
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HUOM.
Kirjainyhdistelmissä qui,  
qua ja que viimeinen 
vokaali on painollinen, 
joten u on lyhyt. Se ei siis 
häviä eikä muutu v:ksi!
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Unità 8 (otto) TANTE  BELLE COSE! 

COME INIZIARE UNA CONVERSAZIONE  ● MITEN ALOITTAA KESKUSTELU 
1
– Buongiorno, signora, come sta? 
– Bene, grazie, e Lei?
– Così così... .......
2
– Ciao, come va?        Come va? = Miten menee?
– Bene, grazie, e tu come stai?        mutta Va bene. = Sopii.
– Come al sọlito. .......
3
– Salve, come stai?
– Bene, grazie, e tu?
– Non c'è male, grazie. 
– Come stanno Elena e Giulia?
– Abbastanza bene. ............
4  
– Salve, ragazzi, come state?
– Stiamo benissimo, e tu? ...........
5
– Salve, come va?
– Come al solito, e Lei?  
– Non c'è male, grazie. ........

6 Puhelimessa
– Pronto.
– Buongiorno, è la dottoressa Arbọrio?
– Sì, sono io. Chi è?
– Sono Noemi Barconi, la figlia di Adele D’Ulivo..
– Ah, salve, Noemi, come sta la mamma? ........
7
Verọnica telẹfona a Mariarosa
V – Pronto.
M – Parlo con Mariarosa?
V – Sì, sono io.
M – Sono Veronica.
V – Ciao, bella.
M – Ciao, come stai?
V – Bene, grazie.
M – E le bambine?
V – Anche loro stanno bene, e tu? ..........
8
– Pronto.
– Casa Eriksson?
– Sì, con chi parlo?
– Sono Giulia, un'amica di Ingrid.
– Ah, purtroppo (pag. 37) adesso Ingrid non è in casa ....

COME TERMINARE UNA CONVERSAZIONE ● MITEN LOPETTAA KESKUSTELU

8
........ – (Allora) arrivederci, buona giornata.

– Anche a Lei, arrivederla. 

9 ...... – Ci vediamo.
– Arrivederci, tante belle cose.
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STARE

sto 
stai
sta
stiamo
state
stanno

Stare-verbi tarkoittaa mm. 'sijaita'/'olla' 
tietyssä tilanteessa. Sitä käytetään 
monissa vakiintuneissa ilmaisuissa.

VOCABOLARIO

Opettele tervehdysilmaukset ulkoa: näitä käytetään 
kaikkialla ja jatkuvasti. Jotkut ilmaukset sisältävät 
muotoja, joita analysoidaan vasta seuraavissa 
kappaleissa.

abbastanza bene melko hyvin
altrettanto samoin (kirjaim. yhtä paljon)
anche a te/Lei samoin (kirjaim. niin sinullekin/Teillekin)
arrivederci näkemiin (yhdelle tai monelle ihmiselle)
arrivederla näkemiin (teititellen yhdelle ihmiselle)
ciao, bella 'Hei ystäväiseni' on tuttavallinen, hieman 

leikkisä tervehdysfraasi, jota varsinkin naiset 
käyttävät keskenään. Läheiselle miespuoliselle
ystävälle voidaan sanoa "ciao, bello".

come stai/sta? mitä kuuluu?
come va? miten menee?
così così ≈ non c'è male ei hassumpaa
come al sọlito sitä samaa; kirjaim. kuten yleensä

essere in casa olla kotona 
e tu? / e Lei? entä sinä? / entä Te?
pronto haloo
parlare puhua
salve terve
tante belle cose kaikkea hyvää / hyvää jatkoa 

(kirjaim. "paljon mukavia asioita")

10  
.......... – (Allora) ciao, buona giornata. 

– Anche a te, ci vediamo.
11
........ – Ciao, ci vediamo. 

– A presto
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un telẹfono fisso         un (telefono) cellulare matkapuhelin un videofonino

             = un telefonino  kännykkä

TERVEHDYKSIÄ

tuttavallinen muodollinen tuttavallinen ja muodollinen
herätessä buongiorno hyvää päivää

ben svegliata/o 

tavattaessa ciao hei, moi buongiorno hyvää päivää salve terve
buonasera hyvää iltaa

come stai? mitä kuuluu? come sta? miten voitte? come va? miten menee?

erottaessa ciao arrivederla näkemiin arrivederci näkemiin

a presto nähdään pian
a dopo nähdään 
myöhemmin

ci vediamo nähdään

buona giornata 
hyvää päivänjatkoa
tante belle cose kaikkea hyvää

nukkumaan 
mennessä

buona notte hyvää yötä

ALTRE FORMULE DI SALUTO E DI CORTESIA ● LISÄÄ TERVEHDYSKAAVOJA JA KOHTELIAISUUKSIA

– Buon viaggio!  Hyvää matkaa! Buona passeggiata! kirjaim. “hyvää kävelylenkkiä” 
– Buona permanenza!  kirjaim. "hyvää oleskelua" (kävelylle lähtiessä, kadulla erottaessa)

Buon riposo! kirjam.“hyvää lepoa” Buon lavoro! Työn iloa! / Hyvää työpäivää!
(lepäämään mentäessä tai lomalle lähdettäessä) Buon divertimento! Pidä/pitäkää hauskaa!
Buon appetito!   Hyvä ruokahaluaa!
Buone vacanze!  Hyvää lomaa! Grazie mille! Paljon kiitoksia! Tuhannet kiitokset!

– Grazie! Kiitos!
– Prego! / Non c'è di che! / Di niente! Ole hyvä. / Eipä kestä.

– Auguri! / Buon Natale! / Buon anno! / Buone feste! / Buona Pasqua! 
"Toivomuksia!" (sopiva niin syntymäpäivänä, jouluna kuin muinakin juhlapäivinä)
Hyvää joulua! / Hyvää [uutta] vuotta! / Hyvää juhlaa! (tarkoitetaan joulua ja uuttavuotta) 
Hyvää pääsiäistä! 

– Grazie, altrettanto! Kiitos samoin!
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– Auguri! / Buon compleanno! 
Onnea! / Hyvää syntymäpäivää!
– Grazie!

telefonare 'soittaa' (puhelimella)-
verbin painotus

telẹfono telefoniạmo
telẹfoni telefonạte
telẹfona telẹfonano
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Onnea 1  Onnea 2 (hyvän suorituksen johdosta)
Auguri!  Complimenti!

Onnea 3 [iloisen tapahtuman johdosta (häät, lapsen syntymä yms.)]
Congratulazioni!

 Riempi i fumetti. Lisää teksti puhekupliin.

 

 Tee viisi minikeskustelua  
naapurisi kanssa. käytä  
jokaisessa keskustelussa jotain  
alla olevista ilmauksista.

– Ben svegliata/o.

– Arrivederci.

– Come va?

– Come stai?

 Keskustele naapurisi kanssa.

1 Törmäät ystävääsi kadulla. Tervehdi, vaihda kuulumisia ja lopeta keskustelu lämpimästi.
2 Törmäät tuttavaasi professoressa Buglionen kadulla. Tervehdi, vaihda kuulumisia ja lopeta keskustelu.
3 Olette kahvilassa. Toinen ottaa jotakin syötävää ja juotavaa, toinen ei ota mitään.
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┌── PREPOSITIONURKKA

│ A Perusmerkitys: a kertoo "kenelle" ja "mihin".

Anche a te. Niin sinullekin.
Anche a Lei. Niin Teillekin.
Veronica telefona a Mariarosa. Veronica soittaa Mariarosalle.


