
Adjektiivit
ts. substantiivien laatua ilmaisevat sanat

• い adjektiivit • な adjektiivit



adjektiivit

• i-adjektiivit 

– japaninkielistä alkuperää

– loppuvat aina
い –tavukirjaimeen

– poikkeava kieltomuoto:
• く ない tai  
• く ありません

– mennyttä laatua
ilmaiseva pääte:

• かった

• na-adjektiivit 
– vieraista kielistä 

omaksuttuja 
substantiivien laatua 
ilmaisevia laatusanoja

– substantiivien määreinä 
saavat na-päätteen
• Kirei na uchi 綺麗な家
• Benri na eki 便利な駅
• Supootii na kuruma
スポーティーな車

– ei voi taivuttaa 
i- adjektiivien tavoin!



な – adjektiivi 
”joku on jonkinlainen”-lauseessa

• Käytetään kopula*-lauseessa substantiivin 
kaltaisesti:

– Roi on opiskelija. 

–ロイさんは がくせいです。

– Roi on urheilullinen.

–ロイさんは スポーティーです。

* Kopula-lause eli ”joku on jotakin” tai ”joku on jonkinlainen” -lause.



な – adjektiivi 
” onko joku jonkinlainen”-lauseessa

• Käytetään kopula*-kysymyslauseessa myös 
substantiivin kaltaisesti:

– Roi, oletko opiskelija?
–ロイさんは がくせいですか。

– Roi, oletko urheilullinen?
–ロイさんは スポーティーですか。

* Kopula-lause eli ”joku on jotakin” tai ”joku on jonkinlainen” -lause.



な – adjektiivi 
”joku ei ole jonkinlainen”-lauseessa

• Käytetään kopula*-kieltolauseessa myös 
substantiivin kaltaisesti:

– Roi, oletko opiskelija? Ei, en ole opiskelija.
– ロイさんは がくせいですか。

– いいえ、がくせい じゃ ありません。

– Roi, oletko urheilullinen? Ei, en ole urheilullinen.
– ロイさんは スポーティーですか。

– いいえ、 スポーティーじゃ ありません。

* Kopula-lause eli ”joku on/ei ole jotakin” tai ”joku on/ei ole jonkinlainen” -lause.



な – adjektiivi 
”joku on jonkinlainen”-lauseessa

• Käytetään kopula*-lauseessa substantiivin 
kaltaisesti:

– Yamanote-linja on juna. 

–やまのてせんは でんしゃです。

– Yamanote-linja on kätevä.

–やまのてせんは べんりです。 （便利= べんり）

* Kopula-lause eli ”joku on jotakin” tai ”joku on jonkinlainen” -lause.



な – adjektiivi 
” onko joku jonkinlainen”-lauseessa

• Käytetään kopula*-kysymyslauseessa myös 
substantiivin kaltaisesti:

– Onko Yamanote-linja juna?

–やまのてせんは でんしゃですか。

– Onko Yamanote-linja kätevä?

–やまのてせんは べんりですか。

* Kopula-lause eli ”joku on jotakin” tai ”joku on jonkinlainen” -lause.



な – adjektiivi 
”joku ei ole jonkinlainen”-lauseessa

• Käytetään kopula*-kieltolauseessa myös substantiivin 
kaltaisesti:

– Onko Yamanote-linja maanalainen? Ei, ei ole maanalainen.
– やまのてせんは ちかてつ ですか。
– いいえ、ちかてつ じゃ ありません。

– Onko Yamanote-linja käytännöllinen?
Ei, ei ole käytännöllinen.                     (PS: Esimerkiksi reittivalinnan kannalta)

– やまのてせんは べんり ですか。
– いいえ、べんり じゃ ありません。

* Kopula-lause eli ”joku on/ei ole jotakin” tai ”joku on/ei ole jonkinlainen” -lause.



Mennyt aikamuoto
na-adjektiivit

Ｏｌｉｋｏ se asema käytännöllinen?

• その えきは べんりでしたか。

Ei, se ei ollut käytännöllinen.

• いいえ、べんり じゃ ありませんでした。



Muita na-
adjektiiveja

Oliko se kaupunki kaunis?

その まち は きれい でしたか。

Ei se ollut niinkään kaunis.

いいえ、あまり きれい じゃ ありません でした。



Muita na-
adjektiiveja

Oliko se elokuva/laulaja kuuluisa?

その えいが/かしゅは ゆうめいでしたか。

Ei, se/hän ollut niinkään kuuluisa.

いいえ、あまり ゆうめい じゃ ありません でした。



Muita na-
adjektiiveja

Onko se asunto hiljainen?

そのアパートは しずかですか。

Ei se ole niinkään hiljainen.

いいえ、あまり しずか じゃありません。



Muita na-
adjektiiveja

Onko se metsä vaarallinen?

その 森は きけん ですか。

Ei se ole niinkään vaarallinen.

いいえ、あまり きけん じゃありません。

Se on erittäin turvallinen metsä.

とても あんぜんな 森です。

Substantiivin edellä lisää な!



い - adjektiivin taivutus

Alepa wa yasui
Alepa on halpa

Alepa wa yasuku nai
Alepa ei ole halpa.

Alepa wa yasukatta
Alepa oli halpa.

Alepa wa yasuku nakatta
Alepa ei ollut halpa.

+ desu

Kohteliaassa 

tyylissä lauseen 

loppuun lisätään

です。



Harjoituksia

• Sano myönteisesti ja kielteisesti eri 
aikamuodoissa seuraavat väitteet:

1. Tänään on kylmä. (samui)

2. Aamu on valoisa. (akarui)

3. Ilta on pimeä. (kurai)

4. Koe (shiken) on vaikea. (muzukashii)

5. Kesä on lämmin.(atatakai)



い - adjektiivin taivutus

Kyoo wa samui
Tänään on kylmä

Kyoo wa samuku nai
Tänään ei ole kylmä.

Kyoo wa samukatta
Tänään oli kylmä.

Kyoo wa samuku nakatta
Tänään ei ollut kylmä.

+ desu

Kohteliaassa 

tyylissä lauseen 

loppuun lisätään

です。



い - adjektiivin taivutus

Asa wa akarui
Aamu on valoisa

Asa wa akaruku nai
Aamu ei ole valoisa.

Asa wa akarukatta
Aamu oli valoisa.

Asa wa akaruku nakatta
Aamu ei ollut valoisa.

+ desu

Kohteliaassa 

tyylissä lauseen 

loppuun lisätään

です。



い - adjektiivin taivutus

Shiken wa muzukashii
Koe on vaikea.

Shiken wa muzukashiku nai
Koe ei ole vaikea.

Shiken wa muzukashikatta
Koe oli vaikea.

Shiken wa muzukashiku nakatta
Koe ei ollut vaikea.

+ desu

Kohteliaassa 

tyylissä lauseen 

loppuun lisätään

です。



い - adjektiivin taivutus
Natsu wa atakai
Kesät ovat lämpimiä.

Natsu wa atakaku nai
Kesät eivät ole lämpimiä.

Natsu wa atakakatta
Kesät olivat lämpimiä.

Natsu wa atakaku nakatta
Kesät ei olleet lämpimiä.

+ desu

Kohteliaassa 

tyylissä lauseen 

loppuun lisätään

です。



Mites nämä?

• Sano myönteisesti ja kielteisesti eri 
aikamuodoissa seuraavat väitteet:

1. Porvoo on vanha kaupunki. (furui)

2. Helsinki on kaunis kaupunki. (kirei)

3. Olen ahkera opiskelija. (majime na)

4. Olen terve. (genki na)

5. Kesä on pitkä.(nagai)



Mites nämä?

• Myönteinen preesens:

1. Porvoo wa furui machi desu.

2. Herushinki wa kirei na machi desu.

3. Watashi (boku) wa majime na gakusei desu.

4. Watashi (boku) wa genki desu.

5. Natsu wa nagai desu.

Huomaa, että 
adjektiivia seuraa 

substantiivi 
lauseissa 1-3 !



Mites nämä?

• Kielteinen preesens:

1. Porvoo wa furui machi ja arimasen.

2. Herushinki wa kirei na machi ja arimasen.

3. Watashi wa majime na gakusei ja arimasen.

4. Boku wa genki ja arimasen. 

5. Natsu wa nagaku nai desu. (nagai = i-adjektiivi)

Huomaa, että 
adjektiivia seuraa 
substantiivi vain 
lauseissa 1-3 !



Mites nämä?

• MENNYT muoto!

1. Porvoo wa furui machi deshita.

2. Herushinki wa kirei na machi deshita.

3. Watashi wa majime na gakusei deshita.

4. Boku wa genki deshita.

5. Natsu wa nagakatta desu. (nagai = i-adjektiivi)

Huomaa, että 
adjektiivia seuraa 

substantiivi 
lauseissa 1-3 !



Mites nämä?

• MENNYT kieltomuoto!

1. Porvoo wa furui machi ja arimasen deshita.

2. Herushinki wa kirei na machi ja arimasen deshita.

3. Watashi wa majime na gakusei ja arimasen deshita.

4. Boku wa genki ja arimasen deshita.

5. Natsu wa nagaku nakatta desu.             (nagai = i-adjektiivi)

Huomaa, että 
adjektiivia seuraa 

substantiivi 
lauseissa 1-3 !


