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PRONOMI 
 
 
pronomi interrogativi CHE? QUALE? QUALI? mikä? mitkä?  
 
mikä? what/which? 
Che autobus devo prendere? = 
Quale autobus devo prendere? 
 
Kun kysymyspronomini sisältää valinnan idean (mikä niistä?), kysymyssana on: 
 
-Jos kysymyspronomini edeltää pääsanaansa, voi käyttää joko che- tai quale/i-sanaa. 
 Che materie insegna? = 
 Quali materie insegna? (Unità 6) 
 
-Jos kysymyspronomini korvaa pääsanansa, käy vain sana quale/i. 
Può prendere un autobus ma non so quale. 
 
 
pronomi/aggettivi indefiniti: ALTRA/O muu, toinen, lisää  
 
altra/o taipuu adjektiivin tavoin,se toimii pronominina 
 
Altro? Entä muuta? (unità 5), 
ja adjektiivina 
Ci sono altri modelli? (unità 9). 
 
Altro-sanaa käytetään myös artikkelin kanssa: 
un'altra Giulia. toinen/toinenkin Giulia 
 
Ilmaus toinen...toinenkäännetään italiaksi (l') una/o...l'altra/o 
 
Vanessa e Tiziana sono compagne di scuola, una studia molto, l’altra studia poco. 
 
ja monikossa le une/gli uni… le altre/gli altri;  alcune/i... altre/i 
 
A Roma ci sono molti parchi, alcuni sono bellissimi, altri sono sporchi e squ llidi. 
Roomassa on monta puistoa. Toiset ovat upeita, toiset ovat likaisia ja surkeita. 
 
pronomi/aggettivi indefiniti: MOLTO, POCO, TROPPO, QUANTO   
 
sanat   molto, troppo, poco ja quanto toimivat sekä adverbeina että adjektiivenia ja pronomineina.  
 
Adverbeina ne eivät taivu. molto = hyvin; troppo = liian/liikaa 
 
o ne liittyvät adjektiiviin tai verbiin 
o ne edeltävät adjektiivia ja seuraavat verbiä 
  
Quanto costa? Paljonko se maksaa? 
 Le tasche sono molto comode. Taskut ovat hyvin käteviä. 
 Questo bikini costa poco. Nämä bikinit ovat halvat. (kirjaim. maksavat vähän) 
 Queste scarpe costano troppo. Nämä kengät maksavat liikaa. 
 
Elena è magra.  Elena on hoikka. 
Vanessa è molto magra.  Vanessa on hyvin hoikka. 
Tiziana è magrissima.  Tiziana on erittäin hoikka. 
Arianna troppo magra, è anoressica. Arianna on liian hoikka, hän on anorektikko. 
Alberto beve troppo, spesso è ubriaco. Alberto juo liikaa, hän on usein humalassa. 
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Pronomineina ne taipuvat suvussa ja luvussa adjektiivin tavoin 
molto = suuri määrä; troppo = liian suuri määrä 
 
o ne edeltävät pääsanaansa tai korvaavat sen (palataan asiaan) 
o artikkeli jää pois 
 
 A Roma ci sono molte fontane. Roomassa on useita suihkulähteitä. 
 In Italia ci sono troppe regioni e troppi dialetti. Italiassa on liikaa maakuntia ja liikaa murteita. 
 Quante regioni ci sono in Italia? Montako maakuntaa Italiassa on? 

– Quante regioni ci sono? – Troppe. – Montako maakuntaa on? – Liian monta. 
Giulia ha pochi soldi. Giulialla on vain vähän rahaa. 

 
Mangi troppa marmellata.  Syöt liikaa hilloa. 
In frigorifero c’è molto latte.  Jääkapissa on paljon maitoa. 
Abbiamo poche mele.  Meillä on vain vähän omenoita. 
A Roma ci sono molte fontane. Roomassa on monta suihkulähdettä. 
Abbiamo molti problemi.  Meillä on paljon ongelmia. 
 
 
pronomi/aggettivi indefiniti: NIENTE & NESSUNO 
 
Niente ja nessuno ovat pronomineja, joita käytetään useimmiten kielteisessä lauseessa. 
 

Qui non c'è niente. Tässä ei ole mitään 
Qui non c'è nessuno. Tässä ei ole ketään. 

 
 
I PRONOMI / AGGETTIVI POSSESSIVI  OMISTUSPRONOMINIT    
  
 
Le chiavi sono nella tua scrivania.  
Avaimet ovat sinun kirjoituspöytäsi laatikossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiassa omistuspronomini taipuu suvussa ja luvussa omistettavan asian mukaan. Vain loro (heidän) ei taivu. 
Omistuspronomini voi edeltää pääsanaansa kuten adjektiivi tai korvata sen.   

 
Le chiavi non sono nella mia borsa, sono nella tua.  
Avaimet eivät ole laukussani, ne ovat sinun [laukussasi].  
    

Toisin kuin suurin osa muista pronomineista, omistuspronomini ei korvaa artikkelia. 
Määräistä artikkelia käytetään aina, kun omistuspronomini korvaa pääsanansa. 
 

Questi sono i pantaloni di Noemi, i miei sono nell'armadio.  
Nämä ovat Noemin housut, minun [housuni] ovat vaatekaapissa. 

 
Kun omistuspronomini edeltää pääsanaansa, sitä edeltää joko määräinen tai epämääräinen artikkeli. 
 

Questa è una mia amica.    Tämä on eräs ystävä(ttäre)ni. 
La sua casa è nuova.    Hänen kotinsa on uusi. 
 

   /   
mia mio mie miei minun 
tua tuo tue tuoi sinun 
sua suo sue suoi hänen/Teidän 
nostra nostro nostre nostri meidän 
vostra vostro vostre vostri teidän 
loro loro loro loro heidän 
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Artikkelia ei käytetä lähisukulaisuutta ilmaisevien sanojen kanssa yksikössä, paitsi kun omistusmuoto on 
loro, kun sana on arkikielinen tai hellittelymuodossa (la mia mamma/mammina/mami, il mio papà/ papi), tai 
kun sanaa tarkennetaan hiukan (il mio ex marito, la mia nuova moglie). 
 

Questi sono Ø mia figlia Elena e Ø mio fratello Raffaele. 
mutta le mie figlie Ottavia e Noemi; i miei fratelli Luca e Andrea; il mio caro fratellino 

 
Questo è nostro zio Gabriele.  

mutta il nostro zietto; il nostro caro (rakas) zio, il loro zio  
 

UTELIAIMMILLE : MAMMA MIA! 
 
Joskus omistuspronomini seuraa pääsanaansa, jolloin  käänteinen sanajärjestys korostaa omistuspronominia.  
 
Questi sono i miei libri. Nämä ovat minun kirjani. 
Questi sono i libri miei! Nämä ovat minun kirjani, (eikä sinun)! 
 
Tietyissä vakiintuneissa ilmauksissa omistuspronomini seuraa pääsanaansa korostumatta: 
 
a casa mia/tua/sua etc.   minun luonani, sinun luonasi jne. 
per amor mio/tuo/suo etc.  minun takiani, sinun takiasi jne. 
mamma mia!   voi äiti! 
 
Ilmaisu o sole mio = il mio sole eli aurinkoni on napolin murretta, jossa käänteinen sanajärjestys ei ole korostuskeino, 
koska sitä käytetään Napolissa (ja muualla etelässä) yleisesti. O on Napolin murteessa artikkeli. 
Cosa nostra = meidän asiamme = mafia on sisilialainen ilmaisu. 
 

 
il pronome dimostrativo QUELLO in tutta la sua bellezza - koko komeudessaan  

 
o Quello korvaa pääsanansa. Se taipuu suvussa ja luvussa. 
 
La mia giacca è quella.  Minun pikkutakkini on tuo. 
Il maglione blu costa 20 euro, e quello rosso?  Tummansininen villapusero maksaa 20 euroa, entä tuo punainen? 
Le cravatte a strisce sono vecchie, quelle a fiori sono nuove.  Raidalliset solmiot ovat vanhoja, kukalliset ovat 
uusia. 
I pantaloni grigi sono cari, quelli neri costano poco.  Harmaat housut ovat kalliit, mustat ovat halvat. 
 
o Quello edeltää pääsanaansa.Se taipuu suvussa ja luvussa. Lisäksi.... 
 

 
la  quella  quella bambina  
l’  quell’  quell’arancia quell'orologio 
il  quel  quel bambino 
lo  quello  quello gnocco quello psicologo quello stivale quello xen fobo quello zio  

 
le  quelle  quelle arance quelle bambine 
i    quei  quei bambini 
gli  quegli  quegli orologi quegli gnocchi quegli psic logi quegli stivali  quegli xen fobi quegli zii 
 
 
I PRONOMI PERSONALI 
 
Persoonapronominit ovat kielifossiileja: italiankielessä ei ole sijamuotoja, mutta persoonapronominien 
taivutuksessa on säilynyt jäänteitä latinan sijativutuksesta. Personapronomineilla on 3 muotoa: subjektimuoto 
eli nominatiivi, suora objektimuoto eli akkusatiivi ja epäsuora objektimuoto eli datiivi. 
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PAINOTTOMIA PERSOONAPRONOMINEJA: kolmannen persoonan objektimuoto (hänet-häntä, sen-sitä) 
 
Kertaus: Alberto non aiuta Giulia  Alberto non la aiuta. 
Muistatko suorat pronominit (sen/hänet; ne/heidät)? Lue unità 10 uudelleen ja täydennä taulukko. 
 

 
Painottomat pronominit edeltävät aina verbiä. Jos lauseessa on kaksi verbiä (esim. potere, dovere, volere + 
perusmuoto), pronominit edeltävät molempia.  1      2 3 
 Alberto non vuole vedere Elena.  Alberto non la vuole vedere. 
 

 Ennen avere-verbin h:ta ja vokaalilla alkavia sanoja, muodot la ja lo yleensä lyhenevät. Vokaali 
korvataan heittomerkillä. Kun verbin paino on ensimmäisellä tavulla, pronomini ei kuitenkaan lyhene. 
 Alberto non la aiuta. = Alberto non l'aiuta.  
 Odio Alberto! = Lo odio!   
  
PAINOTTOMIA PERSOONAPRONOMINEJA : kolmannen persoonan datiivimuoto (hänelle-sille) 
 
Epäsuora persoonapronomini ilmaisee datiivia eli vastaa kysymykseen kenelle. Samaa asiaa ilmaistaan a-
prepositiolla, joten epäsuora pronomini korvaa ilmauksen a + substantiivi tai viittaa siihen. Huomaa, että 
italiassa kysytään ja pyydetään ihmiselle eikä ihmiseltä! 
 

Alberto non dà niente a Giulia  Alberto non le dà niente. 
Giulia manda un'e-mail ad Alberto  Giulia gli manda un'e-mail.  
Giulia chiede i soldi ad Alberto.  Giulia gli chiede i soldi. 
Alberto non risponde a Giulia  Alberto non le risponde 

 

 
Loro on painollinen pronomini. Se ei edellä verbiä vaan seuraa sitä. Painollisia persoonapronomineja 
käsitellään myöhemmin. 
 
Elena e la sua amica Arianna vanno dai nonni di Elena; la nonna gli offre una fetta di torta (arkikieltä).  
Elena e la signorina Baruffa vanno dai nonni di Elena; la nonna offre loro una fetta di torta (muodollista 
kieltä). 
Elena ja hänen ystävänsä Arianna/neiti Baruffa käyvät Elenan isovanhempien luona. Isoäiti tarjoaa heille palan kakkua. 
 
KIELI MUUTTUU: 
juuri nyt eletään onnetonta aikaa, jolloin molemmat monikkomuodot (gli ja loro) tuntuvat vääriltä! 
 
 
 PAINOTTOMIA PERSOONAPRONOMINEJA: KAIKKI objektimuodot 
 

 
        

 Mi vedi? Näetkö minut? 
 Ti aspettiamo. Odotamme sinua. 
 La vedo. Näen  hänet. 
 Le vedi?  Näetkö heidät? 
 Ci vede. Hän näkee meidät. 
 Non vi vedo. En näe teitä. 

    
la    
hänet/häntä/sen hänet/häntä/sen heidät/heitä/ne heidät/heitä/ne 

    
le gli gli / 

loro (huolitellussa & 
muodollisessa kielessä) 

gli / 
loro (huolitellussa & 
muodollisessa kielessä) 

hänelle/sille  hänelle/sille  heille/niille heille/niille 

       mi minut/minua    
       ti sinut /sinua   

    la  teitittely La  lo hänet/häntä 
       ci meidät/meitä 
       vi teidät/teitä 

 le  li heidät/heitä 
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PAINOTTOMIA PERSOONAPRONOMINEJA: KAIKKI datiivimuodot 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PAINOTTOMIA PERSOONAPRONOMINEJA: refleksiivipronominit 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAIKKI  PAINOTTOMAT PERSOONAPRONOMINIT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
I PRONOMI PERSONALI TONICI   PAINOLLISET PERSOONAPRONOMINIT 
 
secondo me    minun mielestäni 
Non mi sono mai arrabbiato con lei.  En ole koskaan suuttunut hänelle. 
Giulia è più irascibile di me.   Giulia on minua äkkipikaisempi. 
 
Painollisia persoonapronomineja käytetään prepositioiden kanssa. 
 
 
Giulia due non si è mai arrabbiata con 
Giulia è più irascibile di 
È impossibile discutere con 
Smettere di fumare è troppo difficile per 

me 
te 
lei  / lui  / Lei 
noi 
voi 
loro 

       mi minulle    
       ti sinulle 

    
le 

teitittely Le  gli hänelle 

       ci meille 
       vi teille 
      gli  muodollinen loro heille 

I  PRONOMI  RIFLESSIVI 
mi    itseni/itseäni 
ti itsesi / itseäsi 
si itsensä/itseään 
ci itsemme/itseämme  
vi itsenne/itseänne 
si itsensä/itseään 

       mi minut/minua; minulle; itseni/itseäni; itselleni 
       ti sinut/sinua; sinulle; itsesi/itseäsi; itsellesi 

 la  lo hänittely: La  hänet/häntä sen/sitä 
 le  gli hänittely: Le  hänelle/Teille sille 

       si hänittely: Si itsensä/itseään/itseänne; itsellenne 
       ci meidät/meitä; meille; itsemme/itseämme; itsellemme 
       vi teidät/teitä; teille; itsenne/itseänne; itsellenne 

 le (Le)   li (Li) heidät/heitä; (teitittely Teidät) ne/niitä 
 gli/loro (Loro) heille (teitittely Teille) niille 

       si; hänittely Si itsensä/itseään/itseänne; itsellenne 
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Lotardo Bovio è bello, ma Prad Bipp è più bello di lui. 
 
La solista degli Iron Lass è brava, ma Ana Cozza è più brava di lei. 
 
Mio padre si chiama Alberto Birbanti, ma non voglio parlare di lui. 
 
Mio padre non parla mai con noi. 
 
 

VERBI 
 

verbi in -CIARE, -GIARE, -CARE, -GARE, -CERE, -SCERE e  –GERE 
 
Perusmuodon lopussa -c(i)are tai -g(i)are 

 c ja g ääntyvät aina kuten perusmuodossa  
(PaPI-1 unità 5). 
 
mangio, mangi, mangia, mangiamo, mangiate, mangiano 
pago,paghi, paga, paghiamo, pagate, pagano 
 
Perusmuodon lopussa -cere, -scere  tai -gere 

 c:n ja g:n ääntäminen riippuu perässä olevasta vokaalista. 
 
conosco, conosci, conosce, conosciamo, conoscete, conoscono 
 
 
ESSERE-ESSERCI 
 
 
1Roma, Venezia, Firenze, Bologna      2 In Italia ci sono molte città famose, 
  e Napoli sono in Italia.           per esempio Roma, Venezia, Firenze, 

       Bologna e Napoli. 
3 Il castello è sulla         4 Sulla montagna c'è un castello. 
   montagna.            Vuorella on linna. 
   Linna on vuorella.      6 In casa non c'è nessuno.  
5 Elena non è in casa.             Kotona ei ole ketään. 
   Elena ei ole kotona.      7 Oggi non ci siamo. 
         Tänään emme ole paikalla/kotona 

     8 Non ci sono per nessuno!  
         En ole tavattavissa, jos joku kysyy. 
         (Kirjaim. En ole paikalla kenellekään!) 

 
Esimerkissä 1, 3 ja 5 kerrotaan, missä on lauseen subjekti (kaupungit, linna, Elena). 
Esimerkeissä 2, 4 ja 6 kuvataan paikkoja (Italiaa, vuorta, kotia) kertomalla, mitä niissä on – tai ei ole. 
Esserci-verbiä käytetään kaikissa persoonissa, vaikka c'è ja ci sono ovat sen yleisimmät muodot. 
 
Esserci on erittäin yleinen verbi, johon törmäät joka paikassa ja kaikenlaisissa sanonnoissa. 
 

 
 
 
 

CI SONO! 
= heureka! 

Allora? Ci siamo? 
= Siamo pronti? 
Olemmeko valmiita? 
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I VERBI MODALI 
 
Modaaliverbit ilmaisevat mahdollisuutta (esim. voida ja saattaa), osaamista (osata) ja välttämättömyyttä 
(esim. täytyä, pitää, tarvita ja joutua). Modaaliverbeihin liittyy infinitiivi, esim. voimme lähteä, joudumme 
lähtemään. Italian ja suomen modaaliverbejä käytetään pääasiassa samalla tavalla.  
 
dovere  potere  sapere  volere 
täytyä, pitää, joutua voida  osata   haluta 
   
devo  posso  so  voglio 
devi  puoi  sai  vuoi 
deve  può  sa  vuole 
dobbiamo  possiamo  sappiamo  vogliamo 
dovete  potete  sapete  volete 
d vono  p ssono  sanno  v gliono 
 
 
POTERE  VOIDA (TEHDÄ JTK) / PÄÄSTÄ (TEKEMÄÄN JTK) / SAADA (TEHDÄ JTK) 
 
Non posso andare al lavoro perché la macchina non parte e non ho biglietti per l’autobus. 
En voi lähteä töihin, koska auto ei käynnisty eikä minulla ole bussilippuja. 
 
Potere on ns. modaaliverbi eli verbi, jota seuraa toinen verbin perusmuoto. Potere ilmaisee mahdollisuutta. 
Sitä käytetään myös, kun pyydetään lupaa tehdä jotakin tai pyydetään jotakuta tekemään jotakin. Toisin kuin 
englannin kielen can-verbiä, sitä ei käytetä merkityksessä osata. 
 
 

– Vieni al cinema questa sera?   
Tuletko elokuviin tänä iltana? 

 
– Scusi, posso fumare?  – No, qui no. Può andare in terrazzo.  
Anteeksi, saako täällä polttaa? Ei, täällä ei. Voitte mennä parvekkeelle. 
 
Alberto non può mangiare il gianduia: è allergico alle nocciole. 
Alberto ei voi syödä torinolaista hasselpähkinäsuklaata, hän on allerginen hasselpähkinöille. 
 
Non capisco, può ripetere? En ymmärrä,voitteko toistaa? 
 
Per favore, puoi aprire la finestra? Voisitko avata ikkunan? 
 

SAPERE & DOVERE + PERUSMUOTO   
 
Sapere tarkoittaa paitsi tietää myös osata, jolloin sitä seuraa perusmuoto. 
 
Che autobus devo prendere?  Milla bussilla minun pitää mennä? 
Dobbiamo scendere qui?   Pitäisikö meidän jäädä pois tässä? 
Non so quale autobus va in centro.  En tiedä, mikä bussi menee keskustaan. 
Questi bambini sanno leggere?  Osaavatko nämä lapset lukea? 
 

 
 

-ISC-VERBIT               
 
 
PREFERIRE  to prefer    
pitää parempana, tehdä mieluiten 
preferisco preferisci preferisce  preferiamo preferite prefer scono  
 

Vorrei venire ma non 
posso: ho l’influenza. 
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Preferire kuuluu suureen joukkoon kolmannen konjugaation (-ire) verbejä, joiden vartalon ja päätteen väliin 
lisätään yhdistelmä -isc-, paitsi monikon ensimmäisessä ja toisessa persoonassa.  
Kaikki -isc-verbit taipuvat saman kaavan mukaan. 
 
 Yleisimmät -isc-verbit 
capire – capisco                                ymmärtää 
costruire – costruisco                 rakentaa 

          proibire – proibisco                                      kieltää 
finire – finisco                                    loppua/ päättyä  
finire di + perusmuoto                          lopettaa/  lakata 
 
VERBI CON IL DATIVO DATIIVIVERBIT 
 
Piacere ja jotkin muut verbit, joihin tutustut myöhemmin (sembrare, servire, fare bene, fare male, volere 
bene jne.), muodostuvat hieman oudolta tuntuvalla tavalla, mutta kuitenkin loogisesti. 
 
Koetaan, että asia, josta pidetään tai jota tarvitaan tms., aiheuttaa ihmiselle tietyn olotilan. Se ikään kuin 
tekee ihmiselle jotakin. 
Asia, josta pidetään tai jota tarvitaan, on siksi lauseen kieliopillinen subjekti eli tekijä. 
 

A Giulia piace il mare = Le piace il mare. Meri on Giulialle mieleen. 
 

Mi piacciono le fr gole.  Pidän mansikoista 
 
Saksan gefallen-verbi rakentuu samalla tavalla. 
 

Piacere-verbiä käytetään kaikissa persoonissa, mutta jotta et menisi sekaisin, opettele tässä vaiheessa vain 
muodot piace ja piacciono. 
 
mi piace il gelato  pidän jäätelöstä 
ti piace il gelato  pidät jäätelöstä 
le piace il gelato   hän pitää jäätelöstä 
Le piace il gelato Te pidätte jäätelöstä 
gli piace il gelato  hän pitää jäätelöstä 
ci piace il gelato  pidämme jäätelöstä  
vi piace il gelato pidätte jäätelöstä 
gli/a loro piace   il gelato he pitävät jne. 
 
mi piacciono i fiori pidän kukista 
ti piacciono i fiori pidät kukista 
le piacciono i fiori  hän pitää kukista 
Le piacciono i fiori Te pidätte kukista 
gli piacciono i fiori  hän pitää kukista jne. 
 
mi piaccio pidän itsestäni 
io piaccio minusta pidetään 
piaccio a tutti   kaikki pitävät minusta 
 
così mi piaci  nyt puhut asiaa  kirjaim. 'tuollaisena pidän sinusta' 
 

 
IL PASSATO PROSSIMO YHDISTETTY PERFEKTI   
 
Passato prossimo ilmaisee tapahtumaa, joka vaikuttaa selvästi nykyhetkeen.  
Tapahtuma voi olla kaukanakin nykyhetkestä, mutta se on sidoksissa  
siihen esim. tunnesyistä. 
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Dante Alighieri è nato nel 1265 ed è morto nel 1321. 
(Näin sanoo ihminen, jolla on Jumalainen näytelmä yöpöydällä!  ) 
Dante Alighieri syntyi vuonna 1265 ja kuoli vuonna 1321.  

 
Lisäksi passato prossimo kuvaa tapahtumaa, jolla on selvä alku ja loppu. Tapahtuman kesto on usein rajattu 
ajanilmauksilla (alleviivattuna tekstissä).  
 
 Che hai fatto ieri?  Mitä teit eilen?   
 Sono stata in Giappone nel 1992.  Kävin Japanissa vuonna 1992. 
 Sono stata in Islanda tre volte.  Olen ollut/käynyt Islannissa kolme kertaa. 
 
Passato prossimo kääntyy suomeksi usein imperfektillä. 
 

Ada ha studiato per cinque anni in Albania, adesso non studia più.  
Ada opiskeli 5 vuotta Albaniassa. Nyt hän ei enää opiskele. 

 
 In Campania c'è stato un terremoto nel 1980. 
 Campanian maakunnassa oli maanjäristys vuonna 1980. 
 
 
 
MUODOSTAMINEN 
 
apuverbien avere tai essere preesens (ho, hai, ha jne; sono, sei, è jne.) 
+  participio passato (partisiipin perfekti) 
 
infinito  participio passato   passato prossimo 
perusmuoto  partisiipin perfekti   perfekti 
 
I  > verbin vartalo + ato-pääte 
mangiare  mangiato    ho mangiato 
tornarepalata  tornato    sono tornato/a 
 
II  > verbin vartalo + uto-pääte    
v ndere myydä venduto     ho venduto 
 
III  > verbin vartalo + ito-pääte      
  
finire loppua/lopettaa finito     ho finito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kun perusmuodossa on pehmeä äänne [t ] tai [ ], se säilyy partisiipissa, jos partisiippi on säännöllinen. 
Ere-loppuisissa verbeissä lisätään tarvittaessa i-kirjain ennen partisiipin päätettä. 
 
piacere – piaciuto  piaccio   minusta pidetään  sono piaciuta/o     minusta pidettiin  
con scere – conosciuto conosco  tunnen ho conosciuto        tutustuin 

 
Käytetyimpien verbien partisiippimuodot ovat usein… muita kauniimpia. 

 
aprire avata aperto ho aperto 
chi dere sulkea chiuso ho chiuso 
chi dere kysyä/pyytää chiesto ho chiesto 

tornare palata avere  dormire nukkua 
sono tornata/o ho avuto ho dormito 
sei tornata/o hai avuto hai dormito 
è tornata/o ha avuto ha dormito 
siamo tornate/i abbiamo avuto abbiamo dormito 
siete tornate/i avete avuto avete dormito 
sono tornate/i hanno avuto hanno dormito 
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dare antaa dato ho dato 
dire sanoa detto ho detto 
ssere olla stata/o sono stata/o 

stare-verbillä on sama partisiippi: sono stata/o 
fare tehdä fatto ho fatto 
l ggere lukea letto ho letto 
m ttere laittaa messo ho messo 
n scere syntyä nata/o sono nata/o 
pr ndere ottaa preso ho preso 
r dere nauraa riso ho riso 
sc ndere mennä alas, nousta pois scesa/o sono scesa/o 
scr vere kirjoittaa scritto ho scritto 
ved re nähdä vistao/veduto ho visto 
venire tulla venuta/o sono venuta/o 

 
 
AVERE-ESSERE APUVERBIEN VAIHTELU  
 
Kumpi apuverbi on yleisempi?         Avere.        
 
Mitä tapahtuu partisiipille, kun apuverbi on essere?  Se taipuu suvussa ja luvussa. 
 

Millaiset verbit saavat essere-apuverbin?  Yleensä muutosta ja liikettä ilmaisevat verbit  
(ja kaikki refleksiiviverbit - ks.U17 - jotka useimmiten ilmaisevat muutosta). 
 
Jos et ole varma, kumpaa apuverbiä tulee käyttää, 
käytä yleisempää! 
 
 
 
 
I VERBI RIFLESSIVI E PRONOMINALI  REFLEKSIIVI- JA PRONOMINAALIVERBIT 
 
Isoon joukkoon verbejä liittyy syystä tai toisesta aina refleksiivipronomini. Refleksiivipronomini on kuin 
suomen pronomini itse. Perusmuodossa verbin pääte -e katoaa ja pronomini lisätään verbin loppuun. Muissa 
muodoissa pronomini edeltää verbiä. 
 
lavarsi peseytyä = pestä itsensä 
mi lavo peseydyn = pesen itseni 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hän- ja he-muotoa lukuun ottamatta refleksiivipronomi on samanmuotoinen kuin muut painottomat 
pronominit. 
 
1 Refleksiiviverbeien toiminta kohdistuu tekijään. Mistä tahansa verbistä, jonka ilmaisema toiminta voidaan 
loogisesti kohdistaa itseen, voi muodostaa refleksiiviverbin. 
 
lavare pestä  lavarsi peseytyä (pestä itsensä)   
vestire  pukea (joku toinen)  vestirsi  pukeutua (= pukea itsensä) 
 

taivutusesimerkki: 
alzarsi nousta (sängystä) vrt. alzare nostaa 
mi alzo nousen ci alziamo alzo nostan alziamo 
ti alzi vi alzate alzi alzate 
si alza si lzano alza lzano 
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2 Refleksiivipronominilla on myös merkitys 'toisiaan' = 'toinen toistaan'. 
vedersi – ci vediamo   nähdään  (kirjaim. "näemme toisemme") 
Elena e Tiziana si tel fonano spesso. Elena ja Tiziana soittelevat (toisilleen) usein. 
 
3 Lisäksi on pronominaaliverbit, joihin kuuluu refleksiivipronomini, vaikka niillä ei ole refleksiivistä 
merkitystä. Monet niistä kuuluvat verbipareihin, jotka vastaavat suomen transitivi-intransitiivipareja. 
 
alzare  nostaa alzarsi nousta 
aprire  avata  aprirsi  avautua 
sporcare liata sporcarsi  likaantua    
svegliare  herättää svegliarsi  herätä  
 
4 Muut pronominaaliverbit ilmaisevat tunteita. 
 
arrabbiarsi  suuttua  
divertirsi  pitää hauskaa 
pentirsi  katua 
vergognarsi   hävetä 

 
5 Refleksiivipronomini lisätään verbiin, kun tehdään jotakin itseä varten. 
 

Preparo un cappuccino a Giulia. – Mi preparo un cappuccino. 
Valmistan cappuccinon Giulialle. – Valmistan cappuccinon itselleni. 
 

 
L'IMPERFETTO 

 
Imperfetto-muodolla kuvataan menneisyydessä vallinnutta tilannetta, ihmisten ja asioiden ominaisuuksia 
sekä menneisyyden tapahtumia. Kun käytetään imperfettoa, tilanteen tai tapahtuman alkamis- ja 
loppumishetkeen ei kiinnitetä huomiota. 
 

 Täydennä taulukko 

 
 
99,99 % verbeistä (eli kaikki paitsi essere) on imperfettossa tylsän säännöllinen. Kun verbillä on arkaainen 
perusmuoto (esim.verbeillä dire, fare, condurre, porre) imperfetto muodostuu kauttaltaan perusmuodosta. 
 

 
VERRATAAN IMPERFETTOA PASSATO PROSSIMOON  
 
passato prossimo  <---------------------------> imperfetto 
 
loppuun suoritettu toiminta    jatkuva toiminta/tapahtuma 
ominaisuus 

passato prossimo 
alzarsi  nousta  
mi sono alzata/o 
ti sei alzata/o 
si è alzata/o 
ci siamo alzate/i 
vi siete alzate/i 
si sono alzate/i 

essere stare avere andare dire venire 
ero stavo avevo  dicevo  
eri stavi avevi  dicevi  
era stava aveva  diceva  
eravamo stavamo avevamo  dicevamo  
eravate stavate avevate  dicevate  
rano st vano av vano  dic vano  

arrivare pr ndere dormire capire(-isc-) fare comporre 
arrivavo prendevo dormivo capivo facevo componevo 
arrivavi prendevi dormivi capivi facevi componevi 
arrivava prendeva dormiva capiva faceva componeva 
arrivavamo prendevamo dormivamo capivamo facevamo componevamo 
arrivavate prendevate dormivate capivate facevate componevate 
arriv vano prend vano dorm vano cap vano fac vano compon vano 
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päättynyt tapahtuma    ei tietoa alusta eikä lopusta 
yhteydessä nykyhetkeen    yhteys nykyhetkeen ei olennainen 
yksittäinen tapahtuma    tapa, toistuva toiminta/tapahtuma 
 
Imperfetton kuvaama tilanne on usein passato prossimon ilmaiseman toiminnan taustana: 
Mentre facevo colazione ha telefonato mia sorella. Kun olin syömässä aamiaista, siskoni soitti. 
 

 
STRUTTURE 

  
 

Sano se SIVULAUSEESSA  
 
 

1. konjunktio (= yhdistävä sana) + verbin taivutusmuoto 
 
Parliamo dei cantanti e degli attori che ci piacciono. Puhumme laulajista ja näyttelijöistä, joista pidämme. 
 
Il medico ha detto che devo smettere di bere. Lääkäri sanoi, että minun täytyy lopettaa juomista.  
 
 
Ennen che -konjunktiota ei käytetä pilkkua 
 
 
Ad Alice piace moltissimo l’italiano, perciò mi scrive sempre in italiano. 
Alice pitää todella paljon italian kielestä, ja siksi hän kirjoittaa minulle aina italiaksi. 
 
 
Anch’io le scrivo in italiano perché non so scrivere in inglese. 
Minäkin kirjoitan hänelle italiaksi, koska en osaa kirjoittaa englanniksi. 
 
 
Se prende i pantaloni e la maglietta, paga solo 26 euro. (unità 10) 
Jos otatte housut ja t-paidan, maksatte vain 26 euroa. 
 
Alessio mi piace anche se ruba. Pidän Alessiosta, vaikka hän varastaa. 
 
 
Ennen konjunktiota ei yleensä käytetä pilkkua, paitsi perciò-konjunktion edellä. Jos sivulause edeltää päälausetta, 
pilkkua käytetään. 
 

2. prepositio (a, di, per jne.) + verbin perusmuoto 
 
Un giorno vorrei andare a Londra per conoscere Alice di persona. 
Haluaisin jonain päivänä mennä Lontooseen tutustuakseni Aliceen  
 
Andiamo a mangiare al ristorante?  Mennäänkö syömään ravintolaan? 
 
andare + paikanilmaus +  
per + perusmuoto = päämäärä: 
 
Vado a Londra per studiare. 
Menen Lontooseen opiskelun vuoksi. 
 
andare + a + perusmuoto  
(+ paikanilmaus) = 
= mennä tekemään 
Vado a studiare. 
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Vado a studiare in biblioteca. 
Vado in biblioteca a studiare. 
 

CHE [KE] 
 
Pikkusanalla che [ke] on monta merkitystä. Che on sekä konjunktio että pronomini. 
 
että   Dice che  ci vede. 
mitä/mikä  Che significa? Che cosa prendi? Che autobus devo prendere? (pag. 27) 
joka  La fermata del 67, che sta a 500 metri dal suo palazzo. (pag. 34) 
 
Relatiivilauseessa eli joka-lauseessa ei italiassa yleensä käytetä pilkkua ennen relatiivipronominia (che). 
Edellisessä esimerkissä pilkku on, koska lause 'sijaitsee 200 metrin päässä hänen talostaan' viittaa bussipysäkkiin eikä 
bussilinjaan 67. 
 
Che on italian kielen yleisimpiä sanoja, joten muista ääntää se oikein!  

CHE    C'È  
[ke]    [t ] 

 
 ADJEKTIIVIN PAIKKA 

 
Adjektiivit yleensä seuraavat pääsanaansa. Kuitenkin bello ja muut hyvin yleiset adjektiivit, kuten bravo, 
buono, vero, vecchio ja nuovo, edeltävät normaalisti pääsanaa. Kun adjektiivi ei ole odotetussa paikassa, se 
korostuu, jolloin se sisältää vertailun idean: 
 
una bella voce = hyvä ääni 
una voce bella   erikoisen hyvä ääni, joka erottuu muista 
una vera musicista  hyvä/kunnon muusikko 
Ana Cozza è una musicista vera  verrattuna niihin laulajiin, jotka eivät edes osaa lukea musiikkia. 
 
KÄÄNTEINEN SANAJÄRJESTYS  
 
Arianna – Ti piace Prad Bipp? 
Elena – Da morire. 
A – E  Lotardo Bovio? 
E – È bello anche lui, ma sembra un bambino.  
 
anche lui è bello  è bello anche lui              hänkin on komea 
neutraali   korostettu (myönnytys)  
 
Mio padre si chiama Alberto Birbanti, è lombardo, di Brescia, ma abita a Roma. Comunque non voglio 
parlare di mio padre. A Brescia abita nonna Aurelia, che è molto buona e gentile e ci manda sempre soldi e 
regali.(pag. 69) 
a Brescia abita...  
Suora lauseenjärjestys ”Nonna Aurelia abita a Brescia” ei olisi looginen asiayhteydessä, koska yleensä teksti 
etenee tutusta tuntemattomaan. Isoäiti on uusi puheenaihe, joka sijoitetaan  automaattisesti  lauseen loppuun.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL COMPARATIVO E IL SUPERLATIVO 
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 Enemmän/vähemmän kuin  
  

più/meno.... di.... 
 

Kun verrataan kahden kohteen samaa ominaisuutta  
 
Manuel Bandiera è più bello di Lotardo Bovio.   M. B. on komeampi kuin L.B. 
Lotardo Bovio è meno bello di Manuel Bandiera. L. d. B on vähemmän komea kuin M. B. 
 
Kuten suomessakin, enemmän-muodot ovat yleisempiä kuin vähemmän-muodot. 
 

 
più/meno... che... 
  

 
Kaikissa muissa tapauksissa, esimerkiksi 
 
- kun Verrataan saman kohteen kahta ominaisuutta. 
 
Fakira è più bella che brava.    Fakira on pikemminkin kaunis kuin taitava. 
 
-kun verrataan verbejä, lauseita tai prepositio + substantiivi -ilmauksia keskenään. 
 
Suonare è più difficile che cantare?  Onko soittaminen vaikeampaa kuin laulaminen? 
 
Ho viaggiato più comodamente con l’interregionale che con l’eurostar. 
Matkustin mukavammin tavallisella kaukojunalla (“maakuntajunalla”) kuin eurostar-junalla. 
 
Preparare un panino è più semplice che preparare un piatto di ravioli. 
On yksinkertaisempaa valmistaa täytetty sämpylä kuin annos raviolia. 
 
 

 Kaikkein eniten/vähiten  il/la  più/meno... di (fra)...   
 
Prad Bipp è il più bello di (fra) tutti (gli attori).  Prad Bipp on kaikkein komein. 
 
Ana Cozza è la più brava (di tutte le cantanti).   Ana Cozza on kaikkein paras. 
   
La più brava (di tutte le cantanti) è Ana Cozza.   Kaikkein taitavin (kaikista laulajista) 
on Ana Cozza. 

(Korostettu käänteisellä sananjärjestyksellä ) 
Fakira è la meno brava di tutte.    Fakira on kehnoin kaikista. 
 
Ana Cozza è la meno bella.     
 
In biologia Roberto è il più bravo della classe.   Biologiassa Roberto on luokan etevin. 
 

 Prima- ja dopo-sanoihin sisältyy vertailu 
 
Alle sei Giulia si sveglia, Elena continua a dormire. 
Alle sette Giulia è già sveglia, Elena dorme ancora.  Seitsemältä Giulia on jo hereillä ja Elena nukkuu vielä 
   
Giulia si sveglia prima ( = più presto) di Elena.    
 
Elena si sveglia dopo (= più tardi) di Giulia. 
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PIKKUJUTTUJA 
 
OUTOJA - A-PÄÄTTEISIÄ SANOJA 
 

 -MA -MI: SIVISTYSSANOJA & TIETEELLISIÄ TERMEJÄ 
il problema – i problemi  ongelma 
il programma – i programmi  ohjelma 
il sistema – i sistemi   systeemi, järjestelmä      
il tema – i temi    teema; aine (kirjoitelma) 
il carcinoma – i carcinomi  pahanlaatuinen syöpä 
l’enfisema – gli enfisemi  emfyseema 
 

  -ISTA-, -EUTA-, -ATRA-, -CIDA- JA -OTA-PÄÄTTEISET SUBSTANTIIVIT 
Yksikössä maskuliini ja feminiini ovat samanmuotoisia, monikossa maskuliinin pääte on -i ja feminiinin -e. 

l’analista  le analiste gli analisti    analyytikko 
l’antagonista  le antagoniste gli antagonisti (myös adjektiivi) vastustaja, vastapelaaja jne. 
la/il cipriota  le cipriote – i ciprioti (myös adjektiivi)   kyproslainen 
la/il pediatra  le pediatre – i pediatri    lastenlääkäri 
la/il pianista  le pianiste – i pianisti      
la/il protagonista  le protagoniste – i protagonisti  päähenkilö 
la/il terapeuta  le terapeute – i terapeuti    terapeutti 
la/lo psicoanalista le psicoanaliste gli psicoanalisti 
la/lo psichiatra  le psichiatre – gli psichiatri  
la/il saudita  le saudite – i sauditi (myös adjektiivi)   saudiarabialainen 
la/il suicida  le suicide – i suicidi (myös adjektiivi)   itsemurhan tehnyt / itsemurhaa 
suunnitteleva 
 
 
 

 HEITTOMERKKI  JA PAINOMERKKI 
 
dove  missä? 
 
dove è?  dov’è? missä se on? 
 
HUOM  
heittomerkki: dov' (ap strofo) ja painomerkki: è 
(accento)  
Tietyt yleiset sanat (mm. jotkut artikkelit ja di-prepositio) menettävät loppuvokaalin, kun niitä seuraava sana 
alkaa vokaalilla. Kadonnut vokaali korvataan heittomerkillä. 
di  d’ 
ci è  c’è 
dove è  dov’è 
anche  anch’ 

Vokaali ei katoa erisnimien edellä: di Elena; anche Elena. 
  
Paino- eli aksenttimerkki ilmaisee sanan lopussa olevan painollisen vokaalin sekä erottaa essere-verbin 
muodon è (on) konjunktiosta e (ja) ja dare-verbin muodon dà (unità 13) prepositiosta da. 
 
Heittomerkki on sanan vieressä, painomerkki on vokaalin päällä. 
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VERBI IRREGOLARI O DIFFICILI 
 

ANDARE    mennä, lähteä 
vado 
vai 
va 
andiamo 
andate 
vanno 
 
BERE    juoda 
bevo 
bevi 
beve 
beviamo 
bevete 
b vono 
 
verbi taipuu vartalosta bev-, joka tulee vanhasta perusmuodosta bevere 
 
DARE  antaa 
do 
dai  
dà 
diamo  
date 
danno 
 
DIRE  sanoa  
dico           
dici 
dice 
diciamo 
dite 
d cono 
 
Taivutusvartalo on dic-, joka tulee alkuperäisestä perusmuodosta dicere. 
 
DOVERE  pitää/kannattaa/täytyä 
devo 
devi 
deve 
dobbiamo 
dovete 
d vono 
 
ESSSERCI there is/there are; es gibt; det finns 
ci sono 
ci sei 
c'è 
ci siamo 
ci siete 
ci sono 
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FARE     tehdä 
faccio 
fai 
fa 
facciamo 
fate 
fanno 
Verbin taivutusvartalo on osittain fac-, joka tulee alkuperäisestä perus- muodosta facere. 
 
PIACERE gefallen 
piaccio  
piaci 
piace 
piacciamo 
piacete 
pi cciono 
 
PORRE   laittaa & verbi composti (johdosverbit) 
pongo  
poni 
pone 
poniamo 
ponete 
p ngono   
participio passato posto 
 
Verbi taivutetaan vartalosta pon-, joka tulee alkuperäisestä perusmuodosta ponere. 
 
Johdosverbit (etuliite + kantaverbi) auttavat erikoisten verbimuotojen taivuttamisessa. Porre-verbillä ja 
monilla muilla on joukko johdosverbejä, jotka taipuvat samalla tavalla kuin kantaverbi. 
 
comporre  säveltää 
supporre  olettaa 
sottoporre  antaa tarkastettavaksi  etc. 
 
POTERE  voida, pystyä, päästä (tekemään)   
posso  
puoi 
può 
possiamo 
potete 
p ssono 
 

 
PREFERIRE   to prefer   pitää parempana, tehdä mieluiten 
preferisco 
preferisci 
preferisce 
preferiamo 
preferite 
prefer scono  
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SALIRE  mennä ylös/ nousta 
salgo 
sali 
sale 
saliamo 
salite 
s lgono 
 
SAPERE  tietää/osata 
so 
sai 
sa 
sappiamo 
sapete 
sanno 
 
USCIRE   mennä ulos/lähteä/ käydä ulkona  
esco 
esci 
esce 
usciamo 
uscite 
scono 

 
VENIRE  tulla 
vengo 
vieni 
viene 
veniamo 
venite 
v ngono 
 
VOLERE   haluta 
voglio  
vuoi  
vuole 
vogliamo 
volete 
v gliono 
 
Sana vorrei (PaP I-1 unità 5) on volere-verbin konditionaali. 
 
LA VIA DELLE PREPOSIZIONI  PREPOSITIOKATU 

 
 A IN 

 
Perusmerkitys: sekä a että in vastaavat kysymykseen ”missä/mihin?” Näitä kahta prepositiota käytetään 
kuitenkin eri tavalla. 
 
a Roma; a Bologna in Italia; in Emilia 
 
kaupungin nimi  maan tai maakunnan nimi 
HUOM!  
Kaupunkien nimet ovat : Palermo è bella. Firenze è famosa. 
(Tämä johtuu siitä, että sana città on feminiini) 
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IN 
andare in  centro keskustaan 

biblioteca kirjastoon 
 campagna maalle/maaseudulle 
 città 

farmac a 
gelateria 
giardino (omaan) puutarhaan 
lavander a pesulaan 
montagna lähteä vuorille  
piscina 
pizzer a 
(ja kaikki muut a-päätteiset liikkeet) 
ufficio (toimistoon, jossa on töissä) 

    
Sono al lavoro.    Olen työpaikassani. 
Sono al cinema.   Olen elokuvateatterissa.    
Vado a dormire / a lavorare / a mangiare ecc. Menen nukkumaan, töihin, syömään jne. 
 
 
A 
andare all'aeroporto  
 all'asilo  päiväkotiin 
 a casa 
 al lavoro  

a scuola  käydä koulua 
 a teatro 
 a Villa Borghese 

al cinema  
 al circo 

ai giardini/ giardinetti (pienehkö viheralue)   
al luna park  huvipuistoon  
al mare  lähteä merelle 

 all'opera  
 all’ospedale sairaalaan  

al supermercato  
 alla stazione 
 alla villa comunale 
 (kaupungin omistama viheralue, puutarha tms.) 
 all'università 
 allo zoo eläintarhaan       
 
 
Vado ai giardini Margherita/ alla stazione / alla fermata del 71;   
Vado a Piazza Venezia; Siamo in Corso Vittorio Emanuele. 
 
Yleensä a-prepositio ilmaisee liikettä johonkin ja in-prepositio olemista jossakin.Kun puhutaan kaduista ja 
aukioista, usein voidaan käyttää sekä in- että a-prepositiota: 

 
Questo autobus ferma in piazza Dante? = ferma a piazza Dante? 
Andiamo a via dei Cerchi. = Andiamo in via dei Cerchi.  
Abito in via della Lungara. = Abito a via della Lungara. 
 

 
verbo + A verbejä, joihin kuuluu a-prepositio 

 
Giulia pensa ai cantanti e agli attori. pensare a... ajatella jotakin/jotakuta  
Alberto deve dare a Giulia 800 euro al mese. dare a... antaa jollekulle 
Giulia manda un e-mail ad Alberto. mandare a... lähettää jollekulle 
Giulia chiede i soldi ad Alberto. chi dere a = domandare a ... pyytää/kysyä joltakulta 
Alberto non risponde a Giulia. risp ndere a... vastata jollekulle/johonkin 
 
DI 
 
Di-prepositiota ajanilmauksissa: 

di notte; di giorno; di mattina; di pomeriggio öisin, yöllä; päiväsaikaan; aamulla; iltapäivällä. 
 

DA 
 
Da-prepositio ilmaise etääntymistä 
Vengo da Genova.  Tulen Genovasta. 
Messina è lontana da Milano. Messina on kaukana Milanosta. 
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Da käytetään myös merkityksessä "jonkun luona/luo ". 
 
Elena va dai nonni a mangiare. Elena menee isovanhempien luo syömään. 
   
Aspetto da mezz'ora. Olen odottanut puoli tuntia. 
 
Italian rakenne preesens + da + ajanilmaus vastaa suomen kielen rakennetta perfekti + ajanilmaus. Nämä 
rakenteet kuvaavat tilannetta, joka on alkanut jo jonkin aikaa sitten ja joka jatkuu yhä. Preesens on verbin 
tässä ja nyt -muoto eli olen, olet, on; menen, menet, menee jne. 
 
 
Faq – Italialainen tuttavani sanoi ”Esco di casa”, miksi tekstissä lukee ”esce da casa”? Vastaus: kumpikin käy. 
Vakiintuneissa ilmauksissa kuten esim. ’uscire di casa’ = uscire da casa lähteä kotoa, ja ’uscire di testa’ (puhekieltä) = 
diventare matto = tulla hulluksi, di-prepositiota käytetään da-preposition tilalla. Normaalisti di-prepositio ilmaisee 
yhteenkuuluvuutta tai partitiivia ja da-prepositio etääntymistä. 
 
CON               
 
con: jkn. kanssa, myös "jossa/jolla on jotakin" 
 
Giulia non dorme con Alberto.   Giulia ei nuku Alberton kanssa. 
un terrazzo con molti fiori.      terassi, jolla on paljon kukkia. 
Un ragazzo con gli occhi celesti.     Poika, jolla on siniset silmät. 
 
Con-prepositio ilmaisee yhteenkuuluvuutta ja välinettä. 
Milano–Napoli con cambio a Roma; Elena fa i compiti con il computer. 
 
Kun viitataan kulkuneuvoon, voidaan kuitenkin käyttää myös prepositiota in (aina ilman artikkelia). 
Andiamo a Firenze in macchina = con la macchina; in treno = con il treno; in a reo = con l'a reo. 
Andiamo a C gliari con il traghetto = in traghetto (lautalla). 
 
PER 
mitä varten, minkä kautta/takia 
 
un biglietto per l' (tai dell') autobus /  per il (del) treno / per l’opera   
 
venticinque maglioni per l'inverno  25 villapuseroa talvea varten 
per fortuna onneksi "onnen kautta" 

 
Può passare per via Alessandrini. Voitte kulkea via Alessandrinin kautta. 

 
Per-prepositio ilmaisee päämäärää ja määränpäätä: l'autobus per la stazione on asemalle menevä bussi. 

 
 per + verbin perusmuoto ilmaisee päämäärää. 

 

Che possiamo fare per salvare questa città?      
Mitä voimme tehdä pelastaaksemme tämän kaupungin?     
 
Non abbiamo avuto tempo per venire a Roma. 
 
Hintaa ilmaistaan prepositiolla per , kun halutaan korostaa edullisuutta. 
  
Di notte puoi viaggiare da Milano a Napoli per 51 euro. 
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LE PREPOSIZIONI ARTICOLATE 
 
A + LA =  ALLA 
A + IL =   AL 
A + LO =  ALLO 
A + L' = ALL' 
A + LE =  ALLE 
A + I =  AI 
A + GLI = AGLI 
 
DA +LA = DALLA 
DA + IL = DAL 
DA + LO = DALLO 
DA + L' = DALL' 
DA + LE = DALLE 
DA + I =  DAI 
DA + GLI = DAGLI 
 
DI +LA =  DELLA 
DI + IL =  DEL 
DI + LO = DELLO 
DI + L' = DELL' 
DI + LE = DELLE 
DI + I =  DEI 
DI + GLI = DEGLI 
 
IN + LA = NELLA 
IN + IL =  NEL 
IN + LO = NELLO 
IN + L' =  NELL' 
IN + LE = NELLE 
IN + I =  NEI 
IN + GLI = NEGLI 
 
SU + LA = SULLA 
SU + IL =  SUL 
SU + LO =SULLO 
SU + L' = SULL' 
SU + LE =SULLE 
SU + I =  SUI 
SU + GLI =SUGLI 
 

 
 
di + la =  Dove sono le chiavi della macchina? 
a + la = Accanto alla stampante. 
su + il = Sul tavolo. 
su + la = Sulla tua scrivania. 
in + il   
di + la = Nel cassetto della scrivania. 
da + la Il mio albergo è lontano dalla stazione. 
su + gli Sugli gnocchi devi mettere tanto sugo e tanto parmigiano. 


