
Rejse
Komme omkring

Komme omkring - Sted
dansk finsk
Jeg er faret vild. Olen eksyksissä.

Ikke at vide hvor du er

Kan du vise mig hvor det er på kortet? Voisitko näyttää kartalta missä sen on?
At spørge efter et bestemt sted på et kort

Hvor kan jeg finde___? Mistä täällä on ___?
At spørge efter en bestemt facilitet

... et badeværelse? ...WC?
facilitet

... en bank/et veksel kontor? ...pankki / rahanvaihtopiste?
facilitet

... et hotel? ...hotelli?
facilitet

... en benzintank? ...huoltoasema?
facilitet

... et sygehus? ...sairaala?
facilitet

... et apotek? ...apteekki?
facilitet

... et stormagasin? ...tavaratalo?
facilitet

... et supermarked? ...ruokakauppa?
facilitet

... busstoppestedet? ...bussipysäkki?
facilitet
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... metrostationen? ...metroasema?

facilitet

... et turistkontor? ...turisti-info?
facilitet

... en hæveautomat? ...käteisautomaatti?
facilitet

Hvordan kommer jeg til ___? Missä päin on ___?
At spørge efter vej til et bestemt sted

... til centrum? ...keskusta?
bestemt sted

...togstationen? ...juna-asema?
bestemt sted

... lufthavnen? ...lentokenttä?
bestemt sted

... politistationen? ...poliisiasema?
bestemt sted

... den [land] ambassade? ...[maan] suurlähetystö?
et bestemt lands ambassade

kan du anbefale nogle gode ___? Onko lähistöllä jokin hyvä ___?
At spørge efter anbefalinger om et bestemt sted

... barer? ...baari?
sted

... cafeer? ...kahvila?
sted

... restauranter? ...ravintola?
sted
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... natklubber? ...yökerho?

sted

... hoteller? ...hotelli?
sted

... turistattraktioner? ...turistinähtävyys?
sted

... historiske steder? ...historiallinen paikka?
sted

... museer? ...museo?
sted

Komme omkring - Anvisninger
dansk finsk
Drej til venstre. Käänny vasemmalle.

At give anvisninger

Drej til højre. Käänny oikealle.
At give anvisninger

Gå lige frem. Jatka suoraan eteenpäin.
At give anvisninger

Gå tilbage. Käänny takaisin.
At give anvisninger

Stop. Pysähdy.
At give anvisninger

Gå hen imod ___. Mene kohti ___.
At give anvisninger

Gå forbi ___. Mene ___ ohi.
At give anvisninger

Side 3 22.05.2023



Rejse
Komme omkring
Kig efter ___. Varo ___.

At give anvisninger

Ned af bakken mäkeä alas
At give anvisninger

Op ad bakke mäkeä ylös
At give anvisninger

vejkryds risteys
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

trafiklys liikennevalot
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

parkere puisto
Almindelig referencepunkt når man giver anvisninger

Komme omkring - Bus/Tog
dansk finsk
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet? Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?

At spørge efter et billetkontor

Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak. Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.
At købe en billet til et bestemt sted

... enkeltbillet... ...yhdensuuntaisen lipun...
enkeltbillet

... returbillet... ...meno-paluu-lipun...
returbillet

... første klasse/anden klasse billet ... ...ensimmäisen / toisen luokan lipun...
billet til første/anden klasse

... heldagsbillet ... ...päivälippu...
en billet du kan bruge hele dagen
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... ugebillet ... ...viikkolippu...

en billet du kan bruge hele ugen

... månedsbillet ... ...kuukausilippu...
en billet du kan bruge hele måneden

Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ? Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?
At spørge efter prisen på en billet til et bestemt sted

Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet). Haluaisin varata (ikkuna)paikan.
At reservere et bestemt sæde

Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ? Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?
At spørge efter om bussen eller toget stopper et bestemt sted

Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__? Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?
At spørge om rejsetid

Hvornår kører bussen/toget der går mod
__[sted]__?

Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?

At spørge efter hvornår en bestemt bus/tog forlader stationen

Er dette sæde optaget? Onko tämä paikka varattu?
At spørge efter om et sæde stadig er frit

Dette er mit sæde. Tuo on minun paikkani.
Pointere at du allerede sad på det sæde eller har reserveret sædet

Komme omkring - Skilte
dansk finsk
åben auki

En butik er åben

lukket kiinni
en butil er lukket

indgang sisäänkäynti
Skilt der viser indgangen
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udgang uloskäynti

Skilt der viser udgangen

skub työnnä
 

træk vedä
 

mænd miehet
Badeværelse til mænd

kvinder naiset
Badeværelse til kvinder

optaget varattu
Hotellet er fuldt/badeværelset er optaget

ledig vapaa
Ledige hotelværelser/badeværelset er tomt

Komme omkring - Taxa
dansk finsk
Kender du nummeret til en taxa? Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?

At spørge efter et telefonnummer på et taxaselskab

Jeg skal til __[sted]__. Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.
At fortælle taxachaufføren hvor du gerne vil hen

Hvor meget koster det at komme til __[sted]__? Paljonko maksaa _[paikkaan]_?
At spørge efter taksten til et bestemt sted

Kan du venter her et øjeblik? Voitko odottaa tässä hetken?
At bede taxachaufføren om at vente på dig mens du løber et ærinde

Følg efter den bil! Seuraa tuota autoa!
Brugt hvis du er en hemmelig agent

Komme omkring - Biludlejning
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Hvor er biludlejningen? Missä täällä on autovuokraamo?

At spørge efter hvor du kan leje en bil

Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn. Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

Specificere hvilken slags bil du gerne vil leje

... i en dag/en uge. ... päiväksi / viikoksi.
Specificere hvor længe du gerne vil leje den

Jeg vil have en komplet dæknings forsikring. Haluan täyden vakuutuksen.
At få den størst mulige forsikring

Jeg har ikke brug for forsikring. En tarvitse vakuutusta.
Ingen forsikring overhovedet

Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank? Palautetaanko auto täydellä tankilla?
At spørge efter om du skal fylde bilen op med benzin før du leverer den tilbage

Hvor er den næste benzintank? Missä on lähin bensa-asema?
At spørge efter hvor du finder den nærmeste benzintank

Jeg vil gerne inkludere en anden fører. Haluaisin lisätä toisen kuskin
At spørge efter at få inkluderet en anden fører i lejeaftalen

Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene? Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?
At spørge efter regionens fartgrænser

Tanken er ikke fuld. Tankki ei ole täynnä.
At klage over bilen ikke er blevet fyldt 100 % op

Motoren laver en underlig lyd. Moottorista kuuluu omituinen ääni.
At klage over der er et problem med bilens motor

Bilen er skadet. Auto on vahingoittunut.
At klage over bilen er blevet skadet
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