
Yhden sivun fraasisanakirja (Suomalainen-ranskalainen) 

Keskustelu Conversation

Kyllä / Ei Oui / Non 

Hyvää / Huonoa Bien / Mal 

Terve / Näkemiin Bonjour / Au revoir 

Huomenta / Hyvää yötä Bonjour / Bonne nuit 

Kiitos / Olkaa hyvä Merci / Je vous en prie 

Mikä Teidän nimenne on? Comment vous vous appelez ? 

Päästäkää minut, olkaa hyvä Laissez-moi passer 

Sanokaa Dites-moi 

Kirjoittakaa se Ecrivez cela 

Toistakaa Répétez 

Minä en ymmärrä Je ne comprends pas 

Puhutteko Te englantia? Parlez-vous anglais? 

Luvut Les nombres

yksi / kaksi / kolme un / deux / trois 

neljä / viisi / kuusi quatre / cinq / six 

seitsemän / kahdeksan / yhdeksän sept / huit / neuf 

kymmenen / sata / tuhat dix / cent / mille 

Päivämäärä La date

Vuosi An 

Päivä Jour 

Pyhäpäivä Jour férié 

Viikko La semaine

maanantai lundi 

tiistai mardi 

keskiviikko mercredi 

torstai jeudi 

perjantai vendredi 

lauantai samedi 

sunnuntai dimanche 

Kuukausi Les mois

tammikuu janvier 

helmikuu février 

maaliskuu mars 

huhtikuu avril 

toukokuu mai 

kesäkuu juin 

heinäkuu juillet 

elokuu août 

syyskuu septembre 

lokakuu octobre 

marraskuu novembre 

joulukuu décembre

Huone Numéro 

Huone Chambre 

Majoitus Hébergement 

Päivä hotellissa Jour 

Antakaa avain huoneesta Donnez-moi la clé de la chambre 

lapsi enfant 

aikuinen adulte 

passi passeport 

Älkää häiritkö Ne pas déranger 

Herättäkää minut klo… Réveillez-moi à ... 

Auto Le véhicule

Tie La route 

Mutka Le tournant 

Risteys Le carrefour 

Kiertotie Le contournement 

Ajo on kielletty Passage interdit 

Pysäköinti Parking 

Tankkausasema / Tankatkaa täysi 

tankki / bensiini

Station / Faites le plein /Essence

Sakko / asiakirjat Amende / documents 

Minä haluaisin vuokrata auton Je voudrais louer un véhicule 

Minun autoni meni rikki Ma voiture est en panne 

Huoltoasema Centre auto 

Liikennemerkit Indicateurs

Huomio Attention 

Sisäänkäynti / Uloskäynti Entrée / Sortie 

Vasemmalle / Oikealle À gauche / À droite 

On avoinna / On suljettu Fermé / Ouvert 

On kielletty / On sallittu Interdit / Autorisé 

Vedä / Työnnä Tirer / Pousser 

Täällä / Siellä Ici / Là 

Tupakointi kielletty Ne pas fumer 

On vaarallista Danger 

Varo Faites attention 

Tauko Pause 

Suojatie Passage 

Informaatio Information 

WC WC

Kulkuväline Transport

Missä on … Où se trouve ... 

kaupunki ville 

katu rue 

talo maison 

kassa caisse 

lippu billet

minä / te 

kylmää/ kuumaa 

varattu/ vapaa 

alku/ loppu 

ilman/ (jonkin) kanssa 

Aprikoosi / Persikka 

Appelsiini / Sitruuna

Je, moi / vous 

Il fait froid / il fait chaud 

C’est occupé / c’est ibre 

Le début / la fin 

Sans / avec (qch) 

Abricot / Pêche 

Orange / Citron



kaupungin kartta le plan de la ville 

Minä haluaisin tilata taksin Je voudrais appeler le taxi 

Bussi Autobus 

Pysäkki Arrêt 

Lentoasema / Lentokone / lento Aéroport / Avion / Vol 

Matkatavarat Bagage 

Juna Train 

Suunta Direction 

Lähtö / Saapuminen Départ / Arrivée 

itä / länsi / pohjoinen / etelä est / ouest / nord /sud 

Palvelut Les services

Passintarkastus Contrôle de passeport 

Tulli La douane 

Terveyskeskus / Apteekki / Lääkäri Hôpital / Pharmacie / Médecin 

Ensiapu Ambulance 

Palokunta Les pompiers 

Poliisi La police 

Posti PTT 

Ravintola / Kahvila / Baari Restaurant / Café / Bar

Tarjoilija Serveur 

Minä haluaisin varata pöydän Je voudrais réserver une table 

Ruokalista / Lasten ruokalista Menu / Menu Enfant 

Hyvää ruokahalua! Bon appetit ! 

Lasi / Kuppi Le verre / La tasse 

Pullo / Lasillinen La bouteille / Le verre 

Viini / Olut Le vin / La bière 

Kahvi / Maito / Tee Le café / Le lait / Le thé 

Mehu Le jus 

Leipä Le pain 

Keitto La soupe 

Juusto Le fromage 

Puuro / Letut La bouillie / les crêpes 

Sokeri / Suola Le sucre / Le sel 

Liha / Kala / Lintu La viande / Le poisson / La volaille 

Lampaanliha / Naudanliha / Sianliha Le mouton / Boeuf / Porc 

Kananliha Le poulet 

Tulinen Piquant 

Jälkiruoka / Hedelmät Dessert / Fruits 

Omena La pomme 

Viinirypäleet Le raisin 

Banaani La banane

Mansikka La fraise 

Granaattiomena La grenade 

Vihannekset / Salaatti Les légumes / Salade 

Peruna La pomme de terre 

Pippuri Le poivre 

Riisi Le ris 

Hinta Le prix 

Minä haluaisin maksaa pankkikortilla Je voudrais payer par la carte de 

crédit 

Vaihtorahat / Ilman vaihtorahoja /

Palvelurahat

Monnaie / Sans monnaie / Pourboire

Kauppa / Ruokatavarat Le magasin / Les produits

Näyttäkää … Faites-moi voir ... 

Paljonko maksaa … Combien coûte ... 

kilo kilogramme 

iso / pieni grand / petit 

litra litre 

metri mètre 

Alennus La réduction 

Väri La couleur

vaalea / tumma clair / foncé 

valkoinen / musta blanc / noir 

harmaa gris 

punainen rouge 

sininen bleu 

vaaleansininen bleu clair 

keltainen jaune 

vihreä vert 

ruskea brun 

oranssi orange 

violetti violet 

Tauti La maladie

pää / kurkku / vatsa / hammas la tête / la gorge / au ventre / une 

dent 

jalka / käsi / selkä la jambe / au bras / au dos

Kutsukaa lääkäri Appelez le médecin


