
Matkustaminen
Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti
Suomi Englanti
Olen eksyksissä. I am lost.

Et tiedä missä olet.

Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Can you show me where it is on the map?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta

Mistä täällä on ___? Where can I find___?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu

...WC? ... a bathroom?
palvelu

...pankki / rahanvaihtopiste? ... a bank/an exchange office?
palvelu

...hotelli? ... a hotel?
palvelu

...huoltoasema? ... a gas station?
palvelu

...sairaala? ... a hospital?
rakennus

...apteekki? ... a pharmacy?
palvelu

...tavaratalo? ... a department store?
palvelu

...ruokakauppa? ... a supermarket?
palvelu

...bussipysäkki? ... the bus stop?
paikka
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...metroasema? ... the subway station?

paikka

...turisti-info? ... a tourist information office?
palvelu

...käteisautomaatti? ... an ATM/a cash machine?
palvelu

Missä päin on ___? How do I get to___?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan

...keskusta? ... the downtown area?
paikka

...juna-asema? ... the train station?
paikka

...lentokenttä? ... the airport?
paikka

...poliisiasema? ... the police station?
paikka

...[maan] suurlähetystö? ... the embassy of [country]?
jonkun maan suurlähetystö

Onko lähistöllä jokin hyvä ___? Can you recommend any good___?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta

...baari? ... bars?
paikka

...kahvila? ... cafes?
paikka

...ravintola? ... restaurants?
paikka
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...yökerho? ... night clubs?

paikka

...hotelli? ... hotels?
paikka

...turistinähtävyys? ... tourist attractions?
paikka

...historiallinen paikka? ... historic sites?
paikka

...museo? ... museums?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen
Suomi Englanti
Käänny vasemmalle. Turn left.

Ohjeiden antaminen

Käänny oikealle. Turn right.
Ohjeiden antaminen

Jatka suoraan eteenpäin. Go straight ahead.
Ohjeiden antaminen

Käänny takaisin. Go back.
Ohjeiden antaminen

Pysähdy. Stop.
Ohjeiden antaminen

Mene kohti ___. Go towards the___.
Ohjeiden antaminen

Mene ___ ohi. Go past the___.
Ohjeiden antaminen
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Varo ___. Watch for the___.

Ohjeiden antaminen

mäkeä alas downhill
Ohjeiden antaminen

mäkeä ylös uphill
Ohjeiden antaminen

risteys intersection
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

liikennevalot traffic lights
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

puisto park
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna
Suomi Englanti
Mistä voin ostaa bussi-/junalipun? Where can I buy a bus/train ticket?

Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista

Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_. I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin

...yhdensuuntaisen lipun... ... single ticket ...
menomatka

...meno-paluu-lipun... ... return ticket ...
meno- ja paluumatka

...ensimmäisen / toisen luokan lipun... ... first class/second class ticket ...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan

...päivälippu... ... day pass ...
lippu joka on voimassa koko päivän
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...viikkolippu... ... weekly pass ...

lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon

...kuukausilippu... ... monthly pass ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...

Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_? How much is a ticket to __[location]__ ?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen

Haluaisin varata (ikkuna)paikan. I'd like to reserve a seat (by the window).
Tietyn paikan varaus

Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_? Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen

Miten kauan kestää _[kohteeseen]_? How long to get to __[location]__?
Tiedustelu matkustusajasta

Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee? When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta

Onko tämä paikka varattu? Is this seat taken?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa

Tuo on minun paikkani. That is my seat.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit
Suomi Englanti
auki open

Kauppa on auki

kiinni closed
Kauppa on kiinni

sisäänkäynti entrance
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
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uloskäynti exit

Merkki joka osoittaa uloskäynnin

työnnä push
 

vedä pull
 

miehet men
Miesten WC

naiset women
Naisten WC

varattu occupied
Hotelli on täynnä / WC on varattu

vapaa vacant
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi
Suomi Englanti
Tiedätkö mistä numerosta saa taksin? Do you know the number to call a taxi?

Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu

Minun täytyy mennä _[paikkaan]_. I need to go to __[location]__.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä

Paljonko maksaa _[paikkaan]_? How much to go to__[location]__?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin

Voitko odottaa tässä hetken? Can you wait here for a moment?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian

Seuraa tuota autoa! Follow that car!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus
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Missä täällä on autovuokraamo? Where is the car rental?

Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo

Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

I'd like to rent a small car/large car/van.

Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata

... päiväksi / viikoksi. ... for one day/one week.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton

Haluan täyden vakuutuksen. I want full coverage insurance.
Maksimivakuutuksen ottaminen

En tarvitse vakuutusta. I do not need insurance.
Vakuutuksen poisjättäminen

Palautetaanko auto täydellä tankilla? Should I bring the car back with a full tank?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista

Missä on lähin bensa-asema? Where is the next gas station?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema

Haluaisin lisätä toisen kuskin I would like to include a second driver.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen

Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa /
moottoriteillä?

What is the speed limit in cities/on highways?

Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu

Tankki ei ole täynnä. The tank is not full.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen

Moottorista kuuluu omituinen ääni. The engine makes a strange noise.
Valitus auton moottorista

Auto on vahingoittunut. The car is damaged.
Valitus auton huonosta kunnosta
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