Espanjan matkasanasto ja peruskielioppia, jolla pääset alkuun
SISÄLTÖ LINKKEINÄ:

Kohteliaisuudet • Small talk • Hinnat ja
maksaminen • Hyödyllisiä paikkoja •
Majapaikassa • Ravintolassa •
Ruokasanastoa • Lentokentällä ja asemalla
• Verbejä • Tuntemuksia • Pronomineista •
Numerot • Ajan määreitä •
Terveyteen liittyviä • Vaaratilanteessa
Käytän tässä pääosin kohteliasta puhekieltä. Artikkelit (esim. un/una/el/la) on jätetty selkeyden vuoksi sanoista pois. Ääntäminen merkattu kursiivilla siten,
kuin se lausutaan yleensä Latinalaisessa Amerikassa mutta Espanjassakin kyllä pärjää :) Sanat on valittu sen
mukaan, mitkä olen kokenut hyödylliseksi reissatessa.
Ääntäminen
b ja v ääntyvät tauon sekä m:n ja n:n jälkeen
puhtaana b:nä, muutoin b:n ja v:n välimuotona
c ääntyy normaalisti k:na, mutta s:nä ennen i:tä ja e:tä
ch ääntyy ts:nä
g ääntyy normaalisti g:nä, mutta ennen i:tä ja e:tä
voimakkaana h:na
h ei äänny ollenkaan
j ääntyy h:na
y ääntyy j:nä, mutta yksinään ja esim. sanoissa
”hay”, ”muy” ja ”soy” äännetään i:nä
ll ääntyy voimakkaana j:nä
ñ = nj
z = soinnillinen s
gui=gi // gue=ge // qui=ki // que=ke // quie=kie

Kohteliaisuudet
Hei! - Hola! (ola)
Moi, miten menee? - Qué tal?/Qué pasa? (ke pasa)
Hyvin, entä sinulla? - Bien, y tu?
Huomenta/Päivää (puoleenpäivään) - Buenos días
Päivää (iltapäivällä) - Buenas tardes
Iltaa/Hyvää yötä (pimeän tullen) - Buenas noches
Moikka/Nähdään! - Adiós/Hasta luego! (asta luego)
Kiitos - Gracias/Muchas gracias
Kiitos, kun pyydetään jotain - Por favor
Ei kestä - De nada (Asiakkaalle: Para servirle)
Kyllä/Ei/Ehkä/En tiedä - Sí/No/Tal vez/No sé
Okei, asia selvä - Vale/Claro/Bueno/De acuerdo
Pahoittelut/Anteeksi - Lo siento/Perdon

Alkuun

Small talk
Kukat olet? - Como te llamas? (Komo te jjamas)
Olen.. - Me llamo../Soy.. (Me jjamo../Soi..)
Hauska tavata. - Mucho gusto.
Mistä olet kotoisin? - (De) dónde vienes?
Suomesta/Olen suomalainen. - De Finlandia./Soy
finlandesa (nainen), finlandes (mies).
Puhutko englantia? - Hablas ingles?
Ihan pikkuisen. - Un pocito.
Puhun vähän espanjaa. - Hablo un poco de
español.
Olen naimisissa. - Estoy casada (n), casado (m).
Olen sinkku. - Soy soltera (n), soltero (m).
En ymmärrä. - No entiendo/No comprendo.
Voitko toistaa? - Puedes repetir?
Pidätkö Meksikosta? - Te gusta México?
Me encanta! - Rakastan sitä!
Tämä maa on hyvin kaunis ja mielenkiintoinen. Este país es muy bonito e interesante.

Meksikolainen ruoka on herkullista. - La comida
mexicana es deliciosa.
Alkuun
Hinnat ja maksaminen
Paljonko se maksaa? - Cuanto vale?/Cuanto cuesta?
(kuanto kwesta)
Lasku kiitos. - La cuenta, por favor. (la kwenta)
Tässä on. - Aquí tiene.
Haluan maksaa. - Quiero pagar. (kiero pagar)
Kassa - Caja
Kuitti - Recibo
Hinta - Precio
Kallis/Halpa - Caro/Barato
Käteisellä - En efectivo
(Luotto)kortilla - Con tarjeta (de crédito)
Minulla ei ole rahaa. - No tengo dinero.

Alkuun

Hyödyllisiä paikkoja
Kun kysytään reittiohjetta esim. lentokentälle tai
rannalle - Perdon, para ir al aeropuerto/
para ir a la playa, por favor?
Missä on..? - Dónde está..?
Taksissa pyyntö viedä johonkin - Me lleva a..?
Osoite - Dirección
Lähellä - Cerca (de)
Kaukana - Lejos (de)
Vieressä - Al lado (de)
Edessä - Delante (de)
Takana - Detrás (de)
Vastapäätä - Enfrente (de)
Jossakin - En // Jostakin - De // Johonkin - A
Avattu/Suljettu - Abierto/Cerrado
Lentokenttä - Aeropuerto
Bussi-/juna-asema - Estación de autobuses/tren

Parkkipaikka - Estacionamiento/Aparcamiento
Pankkiautomaatti - Cajero
Hotelli/hostelli/huoneistohotelli - Hotel/hostal/
apartotel
Ranta - Playa
Puisto - Parque
Pääaukio/aukio - Zócalo/plaza
Katu - Calle
Keskusta - El centro
Ravintola - Restaurante
Pihviravintola - Asador
Kahvila - Cafetería
Baari - Bar
Terassi - Terraza
Kuntosali - Gimnasio
Kauppa - Tienda
Supermarketti - Supermercado
Kauppakeskus - Centro comercial
Markkinat - Mercado
Huoltoasema - Gasolinera
Pankki - Banco
Apteekki - Farmacia
Sairaala - Hospital
Poliisi - Policía
Vessa - Baño
Pesula - Lavandería
Erikoiskauppojen nimet johdetaan pääsanasta, esim.
lihakauppa - carnicería, leipomo - panadería,
kenkäkauppa - zapatería

Alkuun

Majapaikassa
Minulla on varaus. - Tengo una reserva.
Mille nimelle? - A nombre de quien?
Onko teillä vapaita huoneita? - Tienen habitaciones libres?

Sisältyykö aamiainen hintaan? - Está incluido el
desayuno?
Täytä tämä lomake. - Rellenas este formulario.
Kynä/Mustekynä - Lápiz/Bolígrafo
Allekirjoitus - Firma
Henkilöllisyystodistus - DNI
Huone - Habitación
Huoneisto - Departamento
Kahdelle hengelle - Para dos personas
Viideksi yöksi - Para cinco noches
Makuusali naisille/miehille - Dormitorio para
mujeres/hombres
Sänky - Cama
Lämmin vesi (Ei itsestäänselvyys) - Agua caliente
Suihku - Ducha
Uima-allas - Piscina
Parveke - Balcón
Ilmastointi - Aire acondicionado
Mikä on WiFin salasana? - Qué es la contraseña de
wifi?
Avainkortti ei toimi. - La tarjeta llave no funciona.
(tarheta jjave)
Viemäri on tukossa. (Suht yleistä hostelleissa) El desagüe está obstruido. (desague)
Pyyhe puuttuu. - Falta la toalla. (toajja)
Tilaisitko taksin? - Podrías llamar un taxi?

Alkuun

Ravintolassa
Kuinka voin auttaa? - (Como) puedo ayudarte? //
Mitä haluat/otat? - Qué quiere?/Qué toma?/Qué
desea? (Kaupassa: Mitä laitetaan? - Qué le pongo?)
Mitä suosittelet? - Qué me recomienda?
Minulle.. - Para mí.. por favor.
Hänelle.. (naiselle/miehelle) - Para ella, para él..
Haluaisin.. - Quisiera.. (kisiera)/Me gustaría..

Ruoka - Comida // Ruuaksi - Para comer
Juoma - Bebida // Juomaksi - Para beber
Alkuruoka - Primero plato
Pääruoka - Segundo plato
Jälkiruoka - Postre
Jotain muuta? - Algo más?
Olen kasvissyöjä - Soy vegetariana (n), vegetariano
(m)
Onko teillä kasvisruokaa? - Tienen comida
vegetariana?
Jotakin naposteltavaa - Algo para picar
Olen allerginen mereneläville/pähkinöille. - Soy
alérgico a los mariscos/a las nueces. (Soi alerhiko..)
Mukaan, take away - Para llevar (para jjevar)
Syön täällä - Como aquí
Aamupala - Desayuno (desajuno)
Lounas - Almuerzo
Päivällinen - Cena (sena)
Alkuun
Ruokasanastoa
Kala - Pescado (peskado)
Liha - Carne (karne) (yleensä naudanliha, mutta
nauta voi olla myös res, vacuno tai ternera)
Sianliha - Cerdo (serdo)
Kana - Pollo (pojjo)
Pihvi - Filete // Kanan rintaleike - Pechuga
Grillattu (tätä näkee usein) - A la plancha
Salaatti - Ensalada
Keitto - Sopa
Munakas - Tortilla (tortijja)
Ranskalaiset - Papas
Vihannekset - Verduras: // Lehtisalaatti - Lechuga
// Kurkku - Pepino // Tomaatti - Tomate //
Porkkana - Zanahoria // Sipuli - Cebolla (sebojja) //
Paprika - Piminento // Oliivi - Aceituna

Hedelmät - Frutas: // Appelsiini - Naranja //
Ananas - Piña // Omena - Manzana // Persikka Melocotón // Päärynä - Pera // Banaani - Plátano
Marjat - Bayas (bajas): // Mansikat - Fresas //
Vadelmat - Frambuesas // Kirsikat - Cerezas
Juusto - Queso (keso)
Kinkku - Jamón (hamon)
Kananmuna - Huevo (uevo)
Riisi - Arroz
Pavut - Frijoles
Maissi - Maíz
Leipä - Pan
Leivos - Pastel
Jää - Hielo (ielo)
Jäätelö - Helado (elado)/Gelato
Kahvi mustana/maidolla - Un café solo/con leche
Vihreä/musta tee - Té verde/negro
Mehu - Zumo/Jugo (hugo)
Virvoitusjuoma - Refresco (eri asia kuin limonada)
Vesi/Kivennäisvesi - Agua/Agua mineral
Kuplilla/ilman - Con gas/Sin gas
Olut - Cerveza
Valko-/punaviini - Vino blanco/tinto
Juomalasi/Tuoppi/Viinilasi - Vaso/Caña/Copa
Pullo - Botella (botejja)
Alkuun
Lentokentällä ja asemalla
Matkalippu - Boleto
Boarding pass - Tarjeta de embarque
Passi - Pasaporte
Lippuluukku - Taquilla (takijja)
Lähtöportti - La puerta (de abordaje/abordar)
Odotusaula - Sala
Lähtevä - Salida
Saapuva - Llegada (jjegada)

Matkatavarat/Matkalaukku/Reppu/Käsilaukku Equipaje (ekipahe)/Maleta/Mochila/Bolso
Lentoyhtiö - Aerolínea
Lento - Vuelo
Juna - Tren
Laiva - Barco
Taksi - Taxi
Bussi - Autobus
Istumapaikka - Asiento // Ikkuna/Keski/Käytävä Asiento de ventanilla/medio/pasillo
Varattu - Ocupado
Onko tämä paikka varattu? - Está ocupado este
asiento?
Ykkös-/Turistiluokka - Primera clase/Clase turista
Päivämäärä - Fecha
Kellonaika - Hora
Aikataulu - Horario
Metrolinja - Línea (de metro)
Kartta - Mapa
Hissi - Ascensor
Portaat - Escalera
Alkuun
Verbejä minä-muodossa
Verbistä tulee kieltomuoto lisäämällä eteen sana
”no” (esim. no viajo, no me gusta, no tengo..).
Suluissa verbin perusmuoto.
Minun täytyy - Tengo que + verbin perusmuoto
Aion - Voy a + verbin perusmuoto
Minulla on - Tengo (tener)
Menen - Voy (ir)
Matkustan - Viajo (viajar)
Lähden - Salgo (salir)
Vuokraan - Alquilo (alquilar)
Varaan - Reservo (reservar)

Etsin - Busco (buscar)
Haluan - Queiro (quierer)
Pidän - Me gusta (gustar)
Pystyn, voin - Puedo (poder)
Syön - Como (comer)
Juon - Bebo (beber)
Otan - Tomo (tomar)/Cojo (coger)
Nukun - Duermo (dormir)
Kävelen - Camino (caminar)
Ajan autolla - Manejo un carro (manejer)
Elän, asun - Vivo (vivir)
Näen - Veo (ver)
Kirjoitan - Escribo (escribir)
Puhun - Hablo (hablar)
Kuuntelen - Escucho (escuchar)
Ymmärrän - Comprendo (comprender)
Tiedän - Sé (saber)
Muistan - Recuerdo (recordar)
Sovitan, testaan - Pruebo (probar)
Ostan - Compro (comprar)
Maksan - Pago (pagar)
Opiskelen - Estudio (estudiar)
Työskentelen - Trabajo (trabajar)

Alkuun

Tuntemuksia
Voin hyvin/huonosti. - Estoy bien/mal.
Minulla on nälkä/jano. - Tengo hambre/sed.
Minulla on kylmä/kuuma. - Tengo frío/calor.
Minulla on aikaa/kiire. - Tengo tiempo/prisa.
Olen myöhässä. - Llego tarde.
Olen aivan täynnä. - Estoy llena (n), lleno (m).
Olen iloinen/surullinen. - Estoy feliz/triste.
Olen peloissani. - Tengo miedo.
Olen väsynyt. - Tengo sueño.
Olen aivan poikki. - Estoy destrozada/destrozado.

Alkuun

Pronomineista
Minä, sinä, hän - Yo, tú, él/ella/Usted (m/n/T)
Me, te, he - Nosotros, vosotros, ellos/ellas/Ustedes
(m/n/T) m=mies/n=nainen/T=teitittely
Minun, sinun, hänen - Mi, tu, su
Meidän, teidän, heidän - Nuestro, vuestro, su
Osa pronomineista taipuu suvussa ja luvussa
(esim. vosotros, vosotras, mi, mis, nuestro, nuestra,
nuestros, nuestras.)

Alkuun

Numerot
• 0 Cero, 1 uno, 2 dos, 3 tres, 4 quatro, 5 cinco
(sinko), 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve, 10 diez
• 11 Once, 12 doce, 13 trece, 14 catorce (katorse), 15
quince (kinse)
• 16 Diez y seis, 17 diez y siete, 18 diez y ocho, 19
diez y nueve
• 20 Veinte, 21 vientiuno, 22 veintidos..
• 30 Treinta, 40 quarenta, 50 cincuenta, 60 sesenta,
70 setenta, 80 ochenta, 90 noventa
• 32 Treinta y dos, 43 quarenta y tres..
• 100 Cien, 101 ciento uno, 110 ciento diez..
• 200 Doscientos, 300 trescientos, 400 cuatrocientos, 500 quinientos, 600 seiscientos, 700 setecientos,
800 ochocientos, 900 novecientos
• 365 Trescientos sesenta y cinco
• 1000 Mil, 2000 dos mil
• Ei yhtään - Nada

Alkuun

Ajan määreitä
Milloin? - Cuándo?
Aamulla - Por la mañana

Illalla - Por la tarde/Por la noche
Nyt - Ahora (mismo)
Heti - Enseguida (ensegida)
Pian - Pronto
Tänään - Hoy (oi)
Eilen - Ayer (ajer)
Huomenna - Mañana
Viideltä - A las cinco
Vartin yli viisi - A las cinco y cuarto
Puoli kuudelta - A las cinco y media
Varttia vaille kuusi - A las seis menos cuarto
Maanantai - Lunes
Tiistai - Martes
Keskiviikko - Miercoles
Torstai - Jueves
Perjantai - Viernes
Lauantai - Sabado
Sunnuntai - Domingo
Viikko - Semana
Viikonloppu - Fin de semana

Alkuun

Terveyteen liittyviä
Maski - Mascarilla/bocacubre
Nenäliina - Pañuelo de papel
Käsidesi - Desinfectante de manos
Missä voin pestä kädet? - Donde puedo lavarme las
manos?
Tarvitsen apua. - Necesito ayuda. (ajuda)
Olen sairas. - Estoy enferma (n), enfermo (m).
Kipu - Dolor
Minulla on kuumetta. - Tengo fiebre.
Kurkkuun koskee. - Tengo dolor de garganta.
Päätä särkee. - Me duele la cabeza.
Hampaaseen särkee. - Tengo dolor de muelas.
Minulla on vatsatauti. - Tengo la gripe estomacal.

Ruokamyrkytys - Comida envenenada
Vuoristotauti - Mal de altura
Laastari - Curita/tirita
Lääke - Medicina // Tabletit - Pastillas
Lääkäri - Médico // Hammaslääkäri - Dentista
Lääkärin vastaanotto - Consulta
Sairaala - Hospital
Matkavakuutus - Seguro de viaje
Tässä vakuutuskorttini. - Aquí tiene mi certificado
de seguro.

Alkuun

Vaaratilanteessa
Jätä minut rauhaan! - Déjame en paz!
Älä koske minuun! - No me tocas!
Apua! - Ayuda!
Poliisi! - Policía!
Olen eksynyt. - Estoy perdido.
Minut on ryöstetty. - Me robaron.
Laukkuni on varastettu. - Me robaron el bolso.
Koira puri minua. - Un perro me mordió.
Tulipalo - Incendio
Savu - Humo
Pieni maanjäristys - Sismo/temblor (vakavasta
järistyksestä puhuttaessa ”terremoto”)
Onnettomuus - Accidente
Kolari - Choque/accidente de auto
(Ulkoministeriön päivystysnumero hätätilanteessa: +358 9 1605 5555)

Alkuun

Kiitos kun latasit sanakirjan :)
Matkavinkkejä löydät osoitteesta:
rantapallo.fi/cillamaria
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