
ikävystyä - 102 -  ilmakehä 
ikävysty|ä52 v нудьгува́ти/за-; ~n täällä менí тут ну́-
дно, я знудьгува́вся тут; olen ~nyt tähän työhön 
менí надоку́чила (t. набри́дла) ця робо́та

ikävyy|s40 s 1) (yksitoikkoisuus) ну́дність f; (ikävä) 
нудьга́ f; arjen ~ ну́дність бу́днів; riutua ~teen 
скнíти від нудьги́ 2) (ikävä asia) непри мність f, 
при́крість f, при́крощі mon; välttää ~ksiä уника́ти 
непри мностей (t. при́кростей t. при́крощів); jou-
tua ~ksiin потра́пити в хале́пу, ма́ти непри мності

ikävä10 1. a 1) (kyllästyttävä) нудни́й; (mielenkiinno-
ton) неціка́вий; ~ ihminen нудна́ люди́на; ~ kirja 
нудна́ (t. неціка́ва) кни́жка 2) (alakuloinen) тужли́-
вий, ту́жний, то́скний; ~ mieliala тужли́вий на́ст-
рій 3) (harmillinen) при́крий, непри мний; (valitet-
tava) сумни́й; ~ tilanne при́кра (t. непри мна) си-
туа́ція; ~ erehdys при́кра по́ми́лка; ~t velvollisuu-
det непри мні обо́в’язки; ~t seuraukset сумнí на́-
слідки; on ~ä, että... при́кро (t. су́мно), що... 2. s 
(ikävyys) нудьга́ f; (kaipuu) ту́га f, сум m; täällähän 
kuolee ~än! тут мо́жна вме́рти від нудьги́!; minul-
la (t. minun) on ~ sinua я суму́ю за тобо́ю (t. без 
те́бе), менí су́мно без те́бе; hänen tuli ~ ystäviään 
він засумува́в (t. ску́чив) за своḯми дру́зями ◊ ~ 
kyllä se ei ole mahdollista на жаль, це неможли́во

ikävöi|dä68 v сумува́ти, тужи́ти, ску́чити perf за 
ким-чим; ~ ystäviään сумува́ти за дру́зями; ~n ko-
tiin я суму́ю (t. ску́чив) за до́мом; мене́ тя́гне (t. 
менí хо́четься) додо́му

ikään kuin0 adv немо́в, на́че, нена́че, нíби; hän pu-
hui ~ tietäisi jotain asiasta він говори́в так, немо́в 
(t. на́че) зна́є щось про це; ~ olisit laihtunut ти на́-
че (t. нíби) схуд

ikääntyä52*J v ста́рíти/по-, старíшати/по-
ilahduttaa53*C v ра́дувати/по-, тíшити/по-; (tehdä

onnelliseksi) ощасли́влювати/ощасли́вити; ~ jkta 
lahjalla пора́дувати кого́сь подару́нком

ilahduttava10 a втíшний, ра́дісний
ilahtua52*F v радíти/з- з чого, чому, тíшитися/в-
чим; (riemastua) веселíти/по-, розвеселя́тися/ 
розвесели́тися від чого

iljanne48*J s о́желедь f, ожеле́диця f
iljettävä10 a гидки́й, бридки́й, оги́дний; мерзо́тний 
iljett|ää53*C v виклика́ти оги́ду (t. відра́зу), бу́ти
гидки́м (t. бридки́м); minua ~ää менí ги́дко (t. 
бри́дко)

iljetä74*L, 72*L v нава́жуватися/нава́житися; en minä 
ilkeä (t. ilkene) häiritä häntä я не нава́жуюся його́ 
турбува́ти; miten hän ilkesikin sanoa sellaista? і 
як у ньо́го язи́к поверну́вся (t. і як він посмíв) таке́ 
сказа́ти?; ilkenetkö (t. ilkeätkö) tehdä näin? тобí 
не со́ромно так роби́ти?

ilkey|s40 s злости́вість f, недобрози́чли́вість f; єхи́д-
ство n; huudella ~ksiä вигу́кувати паску́дства; 
tehdä jk ~ зроби́ти яке́сь паску́дство (t. яку́сь 
ка́пость phk)

ilkeä15 a 1) (häijy) лихи́й, злий, злости́вий, ка́пос-
ний phk; (pisteliäs) єхи́дний, дошку́льний 2) (iljet-
tävä) мерзо́тний, мерзе́нний, гидки́й, паску́дний 
phk, ке́пський phk; tehdä ~ä виклика́ти нудо́ту

ilkeämielinen a зловми́сний, недобрози́чли́вий 
ilkeän ks. iljetä
ilki0 adv: ~ alasti голяка́, гольце́м, в чо́му ма́ти на-
роди́ла} phk; riisuutua ~ alasti роздягну́тися до́го-
ла́; ~ alaston [го́лий-]голíсінький

ilkikurinen38 a пустотли́вий, збито́чний phk
ilkimys39 s паску́дник m/паску́дниця f, ка́посник m/
ка́посниця f phk; лиходíй m/лиходíйка f

ilkityö s лиходíйство n; хуліга́нський (t. лихи́й)
вчи́нок

ilkivalta s бе́шкет m; oik хуліга́нство n, хуліга́нські 
дíї; harjoittaa ~a бешкетува́ти; хуліга́нити

ilkivaltainen a хуліга́нський
ilkiö3 s ks. ilkimys
ilkkua52*A v (olla vahingoniloinen) зловтіша́тися з 
чого; (pilkata) знуща́тися, глузува́ти з кого-чого

ilkosen0, ilkosillaan0 adv ks. ilki
illalli|nen38 1. s 1) вече́ря f; syödä ~sta вече́ряти; 

laittaa jtk ruokaa ~seksi приготува́ти щось на ве-
че́рю 2) tav. mon ~set (juhla-ateria) бенке́т m, у́чта 
f, зва́на вече́ря; kutsua ~sille запроси́ти на бенке́т 
2. a вечíрній, вчора́шній; ~set uutiset вечíрні (t. 
вчора́шні) нови́ни; ~set vieraat вчора́шні го́сті

illanistujaiset s mon вечорни́ці, посиде́ньки phk
illansuu s: ~ssa на́две́чір
illanvietto s вечíрка f, ве́чір m
illastaa53 v вече́ряти/по-
illempana0 adv пізнíше вве́чері, бли́жче до ве́чора
illuusio3 s 1) ілю́зія f 2) psyk (näköharha) зорова́ га-
люцина́ція

ilma9 s 1) повíтря n; ~n kosteus воло́гість повíтря; 
lentokone nousi ~an літа́к підня́вся в повíтря, лі-
та́к злетíв 2) (sää) пого́да f; huono ~ пога́на пого́-
да, него́да f; jos ilmoja riittää якщо́ бу́де пого́да ◊ 
~ssa on juhlan tuntua в повíтрі відчува́ється свя́-
то; kysymys jäi ~an пита́ння пови́сло в повíтрі; 
heittää kysymys ~an адресува́ти пита́ння всім; 
tulla ihmisten ilmoille з’яви́тися на лю́дях; kauka-
na ihmisten ilmoilta дале́ко від люде́й; hän on mi-
nulle pelkkää ~a він для ме́не – поро́жнє мíсце, 
він для ме́не ніщо́; päästää jksta ~t pihalle leik ви́-
пустити дух із ко́гось; hinnoissa on ~a ark цíни 
розду́ті phk

ilma-alus s літа́льний апара́т
ilmaan|tua52*J v з’явля́тися/з’яви́тися; виника́ти/
ви́никнути; ~ ovelle з’яви́тися у две́рях; otsaani on
~tunut finni в ме́не на чолí з’яви́вся прищ; alkoi ~
ongelmia почали́ виника́ти пробле́ми; mistä sinä
tänne ~nuit? ти звíдки тут узя́вся?

ilmahyökkäys s sot повíтря́ний налíт, налíт авіа́ції, 
повíтря́на ата́ка

ilmahälytys s sot повíтря́на триво́га
ilmailu2 s авіа́ція f; повітропла́вання n, аерона́втика 

f
ilmai|nen38 a безкошто́вний, безпла́тний; дармо-
ви́й; ~ pääsylippu безкошто́вний (t. дармови́й) 
квито́к; ~sta neuvontaa безкошто́вна (t. безпла́т-
на) консульта́ція; ~ voitto дармова́ перемо́га

ilmaiseksi0 adv безкошто́вно, безпла́тно, [за]ду́рно 
phk, зада́рма́ phk

ilmais|ta66 v виявля́ти/ви́явити; (sanoin) висло́влю-
вати/ви́словити; (määrää tms.) виража́ти/ви́рази-
ти; ~ tunteitaan висло́влювати (t. виявля́ти) своḯ 
почуття́; ~ osanottonsa ви́словити співчуття́; ää-
nen voimakkuus ~taan desibeleinä гу́чність зву́ку 
виража́ємо в децибе́лах; tämä merkki ~ee tavaran
laadun цей си́мвол познача́є я́кість това́ру

ilmaisu2 s ks. ilmaus
ilmakehä s атмосфе́ра f; Maan ~ земна́ атмосфе́ра



ilmakuoppa ilmiö - 103 -
ilmakuoppa s ilm повíтря́на я́ма 
ilmalaiva s повíтря́ний корабе́ль, дирижа́бль m 
ilman0 1. prep без кого-чого; jäädä ~ työtä лиши́ти-
ся без робо́ти 2. adv: hän jäi ~ йому́ [нічо́го] не 
діста́лося, він лиши́вся ні з чим phk; ei tarvitse sa-
noa, ymmärrän ~kin не тре́ба каза́ти, я й без то́го 
(t. я й так) розумíю ◊ ~ että... без то́го, щоб...; так, 
щоб не... ~ muuta (muitta mutkitta) про́сто так, ні 
сíло ні впа́ло phk; (tietysti) безпере́чно, звича́йно, 
пе́вна річ, зрозумíло; (ehdottomasti) неодмíнно, 
ко́нче, обов’язко́во 

ilmanpaine s тиск m повíтря; (ilmakehän) атмос-
фе́рний тиск; (räjähdyksen aiheuttama) уда́рна хви́-
ля 

ilmansaaste s атмосфе́рний забру́днювач, забру́д-
нювач атмосфе́ри 

ilmansuun|ta s: ~nat сто́рони свíту; lähdetään tuo-
hon ~taan ходíмо в то́му на́прямі (t. в той бік) 

ilmanvaihto s повітроо́бмін m; (tuuletus) вентиля́-
ція f 

ilmapallo s 1) (lasten leikkikalu) повíтря́на (t. надув-
на́) ку́лька 2) (ilma-alus) аероста́т m 

ilmapiiri s kuv атмосфе́ра f; (työyhteisön, yhteis-
kunnan) myös мікроклíмат m; jännittynyt ~ напру́-
жена атмосфе́ра, напру́жений мікроклíмат 

ilmapuntari s баро́метр m 
ilmasto2 s myös kuv клíмат m; tottua ~on аклімати-
зува́тися 

ilmastointi5*J s кондиціюва́ння n [повíтря]; 
(~laitteisto) кондиціоне́ри mon 

ilmastonmuutos s змíна f клíмату 
ilmastovyöhyke s maant клімати́чний по́яс, кліма-
ти́чна зо́на 

ilmatieteellinen a метеорологíчний 
ilmatieteilijä s метеоро́лог m, сино́птик m 
ilmatiivis a гермети́чний, повітронепрони́кний 
ilmatila s повíтря́ний про́стір; ~n loukkaaminen 
пору́шення повíтря́ного про́сто́ру 

ilmatorjunta s sot протиповíтря́на оборо́на 
ilmatorjuntatykki5*A s sot зенíтна гарма́та, зенíтка 

f phk 
ilmaus39 s 1) (sanonta) ви́слів m, [мо́вний] зворо́т; 

kuvallinen ~ о́бразний ви́слів 2) (osoitus) ви́яв m, 
ви́явлення n, про́яв m; (sanoin) ви́словлення n; 
osanoton ~ ви́яв співчуття́; ви́словлення співчут-
тя́; pelon ~ ви́яв стра́ху́; mielipiteen ~ ви́словлення 
ду́мки; vrt. ilmaista 

ilmava10 a (tilava) просто́рий 
ilmavaivat s mon га́зи (в кишківнику), метеори́зм m 
ilmavirta s повíтря́ний потíк (t. стру́мінь), потíк 
повíтря 

ilmavoimat s mon, sot військо́во-повíтря́ні си́ли, 
авіа́ція f 

ilme48 s 1) ви́раз m [обли́ччя], мíна f; totinen ~ сер-
йо́зний ви́раз обли́ччя (t. на обли́ччі), серйо́зна мí-
на; silmien ~ ви́раз оче́й; ottaa kasvoilleen iloinen 
~ прибра́ти весе́лого ви́гляду (t. ви́разу на обли́ч-
чі), зроби́ти весе́лу мíну; katsella asiantuntijan 
~in диви́тися з ви́глядом знавця́ 2) kuv (ulkonäkö) 
ви́гляд m; (sävy) тон m (стиль викладу) 

ilmeetön34*C a невира́зний; (kasvoista, ilmeestä) 
myös безвира́зний, беземоцíйний, дерев’я́ний, 
осовíлий phk 

ilmehtiä61*F v роби́ти мíни (на обличчі); (väännellä 
kasvojaan) кривля́тися, гримасува́ти 

ilmeik|äs41*A a 1) вира́зний; ~käät kasvot вира́зне 
(t. емоцíйне) обли́ччя 2) (vivahteikas) експреси́в-
ний; ~ tyyli експреси́вний стиль 

ilmei|nen38 a очеви́дний; (peittelemätön) неприхо́ва-
ний; ~set tosiasiat очеви́дні фа́кти; ~siä puutteita 
очеви́дні ва́ди; ~ riita неприхо́вана ворожне́ча; on 
~stä, että... очеви́дно, що...; ~sesti очеви́дно, пе́в-
но; [як] ви́дно 

ilmentää54*J v виявля́ти/ви́явити, проявля́ти/проя-
ви́ти; оприя́внювати/оприя́внити, віддзерка́лю-
вати/віддзерка́лити; ~ tunteitaan виявля́ти своḯ 
почуття́; ~ ajan henkeä оприя́внювати дух ча́су 

ilmestyminen38 s поя́ва f; (painosta) myös ви́хід m [у 
світ t. дру́ком] 

ilmestys39 s 1) usk об’я́влення n, одкрове́ння n; Jo-
hanneksen ~ об’я́влення Іва́на Богосло́ва, апока́-
ліпсис m 2) (näky) видо́вище n, ви́диво n 

ilmesty|ä52 v 1) з’явля́тися/з’яви́тися; (näyttäytyä) 
myös пока́зуватися/показа́тися; hän ~i yhtäkkiä 
kulman takaa він з’яви́вся (t. показа́вся t. ви́ріс) 
знена́цька з-за ро́гу; markkinoille on ~nyt uusi 
tuote на ри́нку з’яви́вся нови́й ви́ріб; ~ jklle unes-
sa з’яви́тися кому́сь у́ві сні; hänelle ~i enkeli йому́ 
з’яви́вся (t. яви́вся) я́нгол 2) (painotuotteesta) ви-
хо́дити/ви́йти [у світ t. дру́ком], з’явля́тися/з’яви́-
тися, бу́ти надруко́ваним; kirja on ~nyt viime 
vuonna кни́жка ви́йшла (t. з’яви́лася) торíк, кни́ж-
ку надруко́вано торíк; lehti ~y kerran viikossa га-
зе́та вихо́дить раз на ти́ждень; ~ painosta ви́йти 
дру́ком (t. з дру́ку) 

ilmetty1*C a ви́капаний, точнíсінький} phk; hän on 
~ isänsä він – ви́капаний ба́тько 

ilme|tä72 v оприя́внюватися/оприя́внитися, виявля́-
тися/ви́явитися; виника́ти/ви́никнути; (selvitä) 
з’ясо́вуватися/з’ясува́тися; laitteessa on ~nnyt vi-
koja в апара́ті оприя́внилися дефе́кти; sairaus 
~nee monella tavalla хворо́ба виявля́є себе́ (t. 
оприя́внюється) по-рíзному; ~ni vaikeuksia ви́-
никли тру́днощі; jos aihetta ~nee якщо́ бу́де при-
чи́на; kirjeestä ~ni, että... з листа́ з’ясува́лося, 
що...; merkistä ~nee yrityksen nimi на таврí зазна́-
чено на́зву підпри мства 

ilmi0 1. adv 1): käydä ~, tulla ~ з’ясо́вуватися/з’ясу-
ва́тися, виявля́тися/ви́явитися, оприя́внюватися/ 
оприя́внитися; kävi ~, että... з’ясува́лося (t. ви́яви-
лося), що...; siitä käy ~, että... з цьо́го ви́дно, що..., 
звíдси (t. з цьо́го) виплива́є, що...; tuoda ~ epä-
kohtia викрива́ти ва́ди; antaa jku ~ ви́казати ко-
го́сь; (tehdä ilmianto) донести́ (t. насту́кати phk) на 
ко́гось; antaa ~ kätkö ви́казати схо́ванку 2) (täy-
sin): se on ~ selvää це цілко́м зрозумíло; це я́сно, 
як Бо́жий день; ~ elävä [живи́й-]живíсінький, жи-
ви́й 2. a: ~ riita неприхо́вана ворожне́ча; talo oli ~ 
liekeissään буди́нок узя́вся полу́м’ям (t. вогне́м), 
буди́нок пала́в  

ilmianto s vars. oik доно́с m, ви́каз m phk; tehdä ~ 
jkta vastaan донести́ (t. насту́кати phk) на ко́гось, 
ви́казати кого́сь 

ilmielävä a, ilmiselvä a ks. ilmi 1. 2 
ilmiö3 s 1) (myös ihmisestä) я́вище n; 

(poikkeuksellinen) фено́мен m 2) (kasvihuone~ tms.) 
ефе́кт m 



puhetapa pujotella - 308 -
puhetapa s мане́ра f говори́ти, мо́ва f, го́вір m 
puhetulva s kuv потíк m слів, балакани́на f 
puhevapaus s ks. sananvapaus 
puhevika9*D s ks. puhehäiriö 
puheväl|it s mon: he eivät ole ~eissä [keskenään] во-
ни́ не розмовля́ють (одне з одним, після сварки 
тощо) 

puhista66 v пи́хкати, хе́кати phk; сопíти 
puh|jeta74*L v 1) (mennä puhki) лу́скати/лу́снути; 

autosta on ~jennut rengas в автомобíлі лу́снула 
ши́на; ilmapallo ~kesi [повíтряна] ку́лька лу́снула; 
paise ~kesi нари́в прорва́вся, нари́в прорва́ло 2) 
(hampaista) прорíзуватися/прорíзатися (про зуби) 
3) (kasveissa) розпуска́тися/розпусти́тися, розкри-
ва́тися/розкри́тися, розпу́куватися/розпу́катися 
phk; silmut ovat ~jenneet бруньки́ розпусти́лися; 
lehdet ovat ~jenneet puihin, puut ovat ~jenneet 
lehteen на дере́вах розпусти́лося ли́стя; ~ kuk-
kaan розцвіта́ти/розцвісти́, розквіта́ти/розквíтну-
ти, розпуска́тися/розпусти́тися; kulttuurielämä 
~kesi kukoistukseensa kuv культу́рне життя́ роз-
цвіло́ (t. розквíтло) 4) (alkaa): ~ itkuun запла́кати, 
розпла́катися; riemu ~kesi kattoon ра́дощам не 
було́ меж 5) (sodasta) вибуха́ти/ви́бухнути, спала́-
хувати/спалахну́ти, [роз]почина́тися/[роз]поча́ти-
ся (про війну) 

puhkaista66 v 1) (tehdä reikä) проко́лювати/проко-
ло́ти, протика́ти/проткну́ти, простро́млювати/ 
простроми́ти; пробива́ти/проби́ти; ~ reikä jhk 
проколо́ти дíрку в чо́мусь; ~ rengas проколо́ти (t. 
проби́ти) ши́ну; ~ paise проколо́ти (t. розрíзати) 
нари́в; ~ silmät ви́колоти о́чі 2) (murtaa) прорива́-
ти/прорва́ти; ~ pato прорва́ти гре́блю 3) (raivata) 
проклада́ти/прокла́сти; ~ tunneli прокла́сти ту-
не́ль 

puhkean, puhkesi ks. puhjeta 
puhki0 adv 1): pyörän etukumi meni (t. on) ~ в ве-
лосипе́ді лу́снуло пере́днє ко́лесо; housut ovat ku-
luneet polvesta ~ штани́ проте́рлися на колíні 2) 
kuv (uupunut): olen aivan ~ я геть ви́снажений (t. 
замо́рений) ◊ miettiä jtk päänsä ~ суши́ти [собí] 
го́лову над чи́мось 

puhkoa52 v проко́лювати, протика́ти, простро́млю-
вати; пробива́ти; vrt. puhkaista 

puhtaaksikirjoitus s перепи́сування n на́чисто 
puhtaanapito s ви́везення n сміття́; (likakaivojen 

tyhjentäminen) асеніза́ція f; katujen ~ прибира́ння 
n ву́лиць 

puhtaus40 s чистота́ f 
puhti5*F s (tarmo) ене́ргія f, завзя́тість f; (into) за́пал 

m, ентузіа́зм m; насна́га f 
puhu|a52 v 1) говори́ти, каза́ти; (jutella) говори́ти, 
розмовля́ти, бала́кати; osata ~ вмíти говори́ти; mi-
tä hän ~i? що́ він говори́в (t. каза́в)?; ~ totta каза́-
ти пра́вду; ~taan, että... ка́жуть, що...; ~ ukrainaa 
розмовля́ти (t. говори́ти) украḯнською [мо́вою] (t. 
по-украḯнському); ~imme kirjallisuudesta ми го-
вори́ли (t. розмовля́ли t. бала́кали) про літерату́ру; 
minun täytyy ~ hänen kanssaan менí тре́ба з ним 
поговори́ти; ~ paljon kohteliaisuuksia наговори́ти 
компліме́нтів; ~ hyvää jksta до́бре висло́влювати-
ся про ко́гось 2) (pitää puhe) виступа́ти/ви́ступи-
ти; (käyttää puheenvuoroa) myös висло́влюватися/ 
ви́словитися; ~ radiossa виступа́ти на ра́діо; ~ jtk 

vastaan ви́ступити (t. ви́словитися) про́ти чо́гось; 
~ paperista говори́ти (t. виступа́ти) з папірця́ ◊ 
totta ~en (t. ~akseni)... [на]пра́вду (t. по пра́вді) 
ка́жучи,..., сказа́ти пра́вду,...; siitä ~mattakaan 
että... не ка́жучи вже про те, що[б]... 

puhuja10 s промо́вець m/промо́виця f, ора́тор m/ 
ора́торка f; (esitelmöijä) доповіда́ч m/доповіда́чка f 

puhuja|koroke, ~lava s трибу́на f, ка́федра f 
puhutella67*C v 1) (ryhtyä puheisiin) зверта́тися/ 
зверну́тися до кого, загово́рювати/заговори́ти з 
ким 2) (nimittää) назива́ти/назва́ти кого, зверта́-
тися/зверну́тися до кого; (kunnioittavasti) велича́-
ти кого; ~ jkta herraksi назива́ти (t. велича́ти) ко-
го́сь па́ном; ~ jkta etunimeltä назива́ти кого́сь (t. 
зверта́тися до ко́гось) на ім’я́ 

puhuttelu2 s 1) зверта́ння n до кого 2) (nuhtelu) до-
га́на f, нота́ція f 

puhveli6 s бу́йвіл m 
puida62 v молоти́ти/з- (по-) ◊ ~ nyrkkiään jklle сва-
ри́тися на ко́гось кула́ком, погро́жувати (t. грози́-
ти) кому́сь кулако́м  

puijata73 v обду́рювати/обдури́ти, ошу́кувати/ 
ошука́ти phk, обшахро́вувати/обшахрува́ти phk 

puikko1*A s 1) па́личка f; (metalli~) прут (метале-
вий); syödä puikoilla ḯсти па́личками 2) (neule~) 
спи́ця f (для плетення) 

puimakone s maat молота́рка f 
puinen38 a 1) дерев’я́ний 2) ks. puiseva 2 
puiseva10 a 1) (puunkova) дерев’яни́стий; (lihasta) 
тверди́й як де́рево (про м’ясо) 2) kuv прíсний, не-
ціка́вий, нудни́й 

puistatt|aa53*C v: minua ~aa (pelosta) мене́ тру́сить, 
мене́ дрижаки́ беру́ть phk; (vilusta) myös мене́ мо-
ро́зить; minua ~i мене́ пересми́кнуло (t. стру-
с[о]ну́ло); мене́ почало́ моро́зити 

puistikko4*A s сквер m 
puisto1 s парк m (великий сад) 
puistokatu s бульва́р m 
puisto|kuja, ~käytävä s [па́ркова] але́я 
puistometsä s лісопа́рк m 
puit|e48*C s: mon ~teet 1) ра́ма (віконна, дверна) 2) 

kuv ме́жі; toimia ohjesäännön ~teissa дíяти в ме́-
жах стату́ту 3) kuv (ulkoinen ilme): häissä oli ko-
meat ~teet весíлля було́ організо́вано з ши́ком (t. з 
пишно́тою) 

pujaht|aa53*F v прослизну́ти, [про]шмигну́ти phk, 
ша́снути phk, гу́лькнути phk; ~ ovesta ulos про-
слизну́ти у две́рі (назовні); ~ pois huoneesta ви́-
слизнути (t. ви́шмигнути t. ша́снути) з кімна́ти; ~ 
pakoon ви́слизнути, уши́тися phk; varkaan käsi ~i 
taskuuni зло́дій ша́снув руко́ю до мо ї кише́ні; 
tekstiin on ~anut muutamia virheitä kuv в текст 
потра́пило кíлька помило́к 

pujo1 s поли́н [звича́йний] 
pujoliivi5 s пле́тена безрука́вка 
pujoparta s борода́ f кли́нце́м, еспаньйо́лка f 
pujotella67*C v 1) нани́зувати (низа́ти)/наниза́ти; ~ 

helmiä lankaan нани́зувати намисти́ни на ни́тку 
2) (jkn lomitse) проти́скуватися, пропиха́тися phk 
(в натовпі тощо) 3) urh (pujottelussa) прохо́дити/ 
пройти́ сла́ломну тра́су; (jääkiekossa, jalkapallossa 
yms.) прохо́дити/пройти́ (суперників, з шайбою, 
м’ячем тощо) 



pujottaa pulputtaa - 309 -
pujottaa53*C v просо́вувати (просува́ти)/просу́нути, 
пропиха́ти/пропха́ти; надяга́ти/надягну́ти (надяг-
ти́); (lankaa) затя́гувати (затяга́ти)/затягти́, проси́-
лювати/проси́лити; ~ kätensä hihaan просу́нути 
ру́ку в рука́в; ~ sormus sormeen надягти́ каблу́чку 
[на па́лець]; ~ lanka neulansilmään затягти́ (t. 
заси́ли́ти) ни́тку в го́лку 

pujottelu2 s urh сла́лом m (вид лижного спорту) 
pukah|taa53*F v: hän ei puhu eikä ~da він на́че язи-
ка́ проковтну́в, він як води́ в рот набра́в, він 
мовчи́ть, як ри́ба; він анí па́ри з вуст phk 

pukata73*A v ark пхну́ти, штовхну́ти, шту́рхну́ти 
phk} perf; ~ ovi auki пхну́ти (t. штовхну́ти) две́рі; 
~ jkta kylkeen шту́рхну́ти (t. пхну́ти) кого́сь у бік 

puke|a58*D v 1) (jku) одяга́ти/одягти́ (одягну́ти), 
вдяга́ти/вдягти́ (вдягну́ти), вбира́ти/вбра́ти у що; 
(vaatekappale) надяга́ти/надягну́ти (надягти́), одя-
га́ти/одягти́ (одягну́ти), вдяга́ти/вдягти́ (вдягну́ти) 
на кого; ~ lapsi одягти́ дити́ну; ~ paita päälleen 
одягти́ соро́чку [на се́бе], одягти́ся в соро́чку; lap-
si osaa jo ~ itse дити́на вмíє вже сама́ одяга́тися; ~ 
ylleen (t. päälleen) ks. pukeutua 2) kuv: ~ ajatuk-
sensa sanoiksi втíлити своḯ думки́ в слова́; lumi on 
~nut luonnon valkoiseksi сніг огорну́в (t. опови́в) 
приро́ду білизно́ю 3) myös kuv (kaunistaa) ли́чити, 
пасува́ти кому; uusi hattu ~e sinua hyvin нови́й 
капелю́шок тобí ли́чить; vaatimattomuus ~e häntä 
скро́мність йому́ ли́чить 

pukeutu|a52*F v одяга́тися/одягти́ся (одягну́тися), 
вбира́тися/вбра́тися, вдяга́тися/вдягти́ся; ~ talvi-
vaatteisiin одягти́ся в зимо́ви́й о́дяг; ~ narriksi 
[пере]одягти́ся бла́знем; nainen oli ~nut mustiin 
жíнка була́ одя́гнута в чо́рне 

pukimet s mon вбра́ння́ n, о́дяг m, оде́жа f 
pukki5*A s 1) цап m, козе́л m 2) ks. joulupukki 3) (te-

line, saha~) ко́зла mon, ко́зли mon 4) voim козе́л; 
hypätä pukin yli стриба́ти че́рез козла́ 5) ark (vir-
heen merkki) га́лочка f phk, пта́шка f phk (познач-
ка) ◊ terve kuin ~ здоро́вий як бик (t. буга́й) 

puksuttaa53*C v деренча́ти, дерча́ти; ~ moottori-
pyörällä katua pitkin продер[ен]ча́ти мотоци́клом 
на ву́лиці 

puku1*M s 1) костю́м m; (vaatteet) вбра́ння́ n, о́дяг 
m; (leninki) су́кня f; (virka~) [уні]фо́рма f 2) (höy-
hen~) пíр’я n ◊ Aatamin, Eevan puvussa в костю́-
мі Ада́ма, ви 

pukuhuone s роздяга́льня f; teatt ґри́м-вбира́льня f 
pukukoppi5*B s (uimarannan) кабíн[к]а f для пере-
одяга́ння (на пляжі); urh роздяга́льня f 

pula10 s 1) (ahdinko) хале́па f, біда́ f, скру́та f, скру-
тне́ стано́вище; joutua ~an потра́пити в хале́пу (t. 
в біду́), опини́тися в скру́ті (t. в скрутно́му стано́-
вищі) 2) (puute) неста́ча f, дефіци́т m чого, в чому, 
брак m чого, скру́та з чим; maassa on ~ työvoimas-
ta в краḯні неста́ча робо́чої си́ли (t. в робо́чій си́-
лі), в краḯні браку́є (t. не вистача́є) робо́чої си́ли, в 
краḯні скру́та з робо́чою си́лою 

pula-aika9*D s скрутни́й час, час скру́ти 
pulahtaa53*F v: ~ veteen шубо́вснути[ся] в во́ду 
pulikoida62 v хлю́патися, плю́скатися 
pulina12 s бала́чка f, балакани́на f, го́мін m; ~t pois! 
го́ді балачо́к (t. бала́кати)! 

pulista66 v бала́кати, гомонíти 

pulitta|a53*C v ark виклада́ти/ви́класти (певну суму 
грошей); paljonko tästä autosta olet ~nut? скíльки 
ти ви́клав за це авто́? 

puliukko s ark пия́к m phk, буха́рик m phk, алка́ш m 
phk, п’яни́чка m halv 

pulkka10*A s 1) (lasten) са́нки́ (дитячі, без полозів) 
2) (ahkio) саа́мські са́ни 

pulla10 s бу́лка f, бу́лочка f dem ◊ hänellä on ~t hy-
vin uunissa в ньо́го все як ма́є бу́ти 

pullataikina s здо́бне тíсто 
pullea15 a пухки́й, товсти́й; ~t posket пухкí що́ки; 

hänellä on ~ lompakko kuv у ньо́го в кише́нях 
по́вно, у ньо́го по́вні кише́ні (багато грошей) 

pullikoida68 v ark комизи́тися phk, пруча́тися 
pullist|aa53 v надува́ти (надима́ти)/наду́ти, напина́-
ти/напну́ти, роздува́ти/розду́ти; (röyhistää) випи-
на́ти/ви́пнути; tuuli ~i purjeet вíтер наду́в (t. на-
пну́в t. розду́в) вітри́ла; ~ rintaansa ви́пнути гру́-
ди; ~ lihaksiaan напну́ти (t. ви́пнути) м’я́зи 

pullistu|a52 v надува́тися (надима́тися)/наду́тися, 
напина́тися/напну́тися, роздува́тися/розду́тися; 
purjeet ~ivat tuulessa вітри́ла наду́лися на вíтрі; 
~neet silmät ви́тріщені (t. ви́рячені) о́чі 

pullo1 s пля́шка f; (iso) бу́тель m, сулíя́ f; (litteä) 
фля́шка f; (esim. lääke~) пля́шечка f (напр. з ліка-
ми); (esim. hajuvesi~) флако́н m; juoda ~ olutta 
ви́пити пля́шку пи́ва 

pullollaan0 adv: huone oli ~ väkeä кімна́та була́ 
вщерть напо́внена людьми́; hänellä oli suu ~ ruo-
kaa в ньо́го в ро́ті було́ по́вно ḯжі; syödä vatsansa 
pullolleen напха́ти собí че́рево phk 

pullonkaula s 1) ши́йка f пля́шки 2) kuv вузьке́ мíс-
це 

pullonsuu s ks. pullonkaula 1; ryypätä ~sta хлисну́-
ти про́сто з пля́шки 

pulloposkinen a повнощо́кий, щока́тий phk 
pullott|aa53*C v 1) (työntyä esiin) відстовбу́рчува-
тися/відстовбу́рчитися, випина́тися/ви́пнутися; 
lompakko ~i taskusta кише́ня відстовбу́рчувалася 
від гаманця́ 2) (panna pulloihin) розлива́ти/розли́-
ти у пляшки́ 

pulloveri5 s пуло́вер m 
pullukka14*A s (naisesta) пампу́шка f, товсту́ля f 

phk; (lapsesta) myös опе́цьок m phk 
pulm|a10 s пробле́ма f, тру́днощі mon; mon ~at myös 
ускла́днення; ~ia juhlien järjestämisessä пробле́-
ми (t. тру́днощі) з організа́цією свя́та; ratkaista ~ 
розв’яза́ти пробле́му 

pulmallinen38 a (hankala) скрутни́й, важки́й, склад-
ни́й; (ongelmallinen) проблемати́чний; ~ tilanne 
скрутне́ стано́вище 

pulmu|nen38 s 1) снігови́й подоро́жник 2) kuv: puh-
das kuin ~ неви́нний як дитя́; eivät hekään mitään 
~sia ole вони́ теж не я́нголи 

pulpaht|aa53*F v 1) ви́плисти, ви́пливти, ви́ринути; 
sukeltaja ~i pinnalle водола́з ви́плив на пове́рхню; 
kalliosta ~i esiin lähde зі ске́лі вда́рило джерело́ 2) 
kuv: tieto ~i julkisuuteen інформа́ція ви́плила на 
пове́рхню 

pulpet|ti5*C s па́рта f; istua ~issa сидíти за па́ртою 
pulp|uta74*B v 1) (suihkulähteestä) би́ти (про фон-
тан); (verestä) цебенíти phk; veri ~puaa haavasta 
кров цебени́ть із ра́ни 2) kuv вирува́ти, клекотíти 

pulputtaa53*C v бу́лькати 


