
TAV. 3

Modelli di declinazione dei nomi

RADICALE
GR. DEBOLE / GR. FORTE

talo talon talo- taloa taloon talojen taloja taloihin
katu kadun kadu- / katu- katua katuun katujen katuja katuihin

mainio mainion mainio- mainiota mainioon mainioiden mainioita mainioihin
valtio valtion valtio- valtiota valtioon valtioiden valtioita valtioihin

pari parin pari- paria pariin parien pareja pareihin
paperi paperin paperi- paperia paperiin paperien papereita papereihin
kuppi kupin kupi- / kuppi- kuppia kuppiin kuppien kuppeja kuppeihin

järvi järven järve- järveä järveen järvien järviä järviin
lahti lahden lahde- / lahte- lahtea lahteen lahtien lahtia lahtiin

kala kalan kala- kalaa kalaan kalojen kaloja kaloihin
ilta illan illa- / ilta- iltaa iltaan iltojen iltoja iltoihin

6 omena omenan omena- omenaa omenaan omenien omenia omeniin i sostantivi in -ja; il participio presente 
attivo; il participio dell'agente

7 lukija lukijan lukija- lukijaa lukijaan lukijoiden lukijoita lukijoihin i sostantivi che terminano in -la

8 korkea korkean korkea- korkea korkeaan korkeiden korkeita korkeihin

9 vapaa vapaan vapaa- vapaata vapaaseen vapaiden vapaita vapaisiin

10 maa maan maa- maata maahan maiden maita maihin

11 tie tien tie- tietä tiehen teiden teitä teihin

12 suuri suuren suure- suurta suureen suurien suuria suuriin

13 lumi lumen lume- lunta lumeen lumien lumia lumiin

14 niemi niemen nieme- niemeä niemeen niemien niemiä niemiin

15 uusi uuden uude- / uute- uutta uuteen uusien uusia uusiin

16 varsi varren varre- / varte- vartta varteen varsien varsia varsiin

17 lapsi lapsen lapse- lasta lapseen lapsien lapsia lapsiin

Si declinano secondo questo 
modello:

i sostantivi: che terminano con i suffissi -
kko, -sto; il participio perfetto passivo

i sostantivi che terminano con i suffissi: -
uri, -kki
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NOMINATIVO 
SINGOLARE

GENITIVO 
SINGOLARE

PARTITIVO 
SINGOLARE
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ILLATIVO 
SINGOLARE

GENITIVO 
PLURALE

PARTITIVO 
PLURALE

ILLATIVO 
PLURALE



RADICALE
GR. DEBOLE / GR. FORTE

sisar sisaren sisare- sisarta sisareen sisarien sisaria sisariin
tytär tyttären tyttäre- tytärtä tyttäreen tyttärien tyttäriä tyttäriin

19 paimen paimenen paimene- paimenta paimeneen paimenien paimenia paimeniin

20 puhelin puhelimen puhelime- puhelinta puhelimeen puhelimien puhelimia puhelimiin i sostantivi che terminano col suffisso -
in

21 rahaton rahattoman rahattoma- rahatonta rahattomaan rahattomien rahattomia rahattomiin i sostantivi in -ton

22 lämmin lämpimän lämpimä- lämmintä lämpimään lämpimien lämpimiä lämpimiin

23 punainen punaisen punaise- punaista punaiseen punaisien punaisia punaisiin i sostantivi in -lainen, --llinen, -nen, -
minen

24 kysymys ksysymyksen kysymykse- kysymystä kysymykseen kysymyksien kysymyksiä kysymyskiin i sostantivi che teminano con una 
consonante + us

25 totuus totuuden totuude- / totuute- totuutta totuuteen totuuksien totuuksia totuuksiin i sostantivi che terminano con una 
vocale + us

valmis valmiin valmii- valmista valmiseen valmiiden valmiita valmiisiin
rikas rikkaan rikkaa- rikasta rikkaaseen rikkaiden rikkaita rikkaisiin

27 mies miehen miehe- miestä mieheen miehien miehiä miehiin

28 olut oluen olue- olutta olueen oluiden oluita oluihin

29 kevät kevään kevää- kevättä kevääseen keväiden keväitä keväisiin

kone koneen konee- konetta koneeseen koneiden koneita koneisiin
savuke savukkeen savukkee- savuketta savukkeeseen savukkeiden savukkeita savukkeisiin

31 askel askelen askele- askelta askeleen askelien askeleita askeliin

32 isompi isomman isomma- / isompa- isompaa isompaan isompien isompia isompiin il comparativo

33 pienin pienimmän pienimmä- / pienimpä- pienintä pienimpään pienimpien pienimpiä pienimpiin il superlativo

34 sanonut sanoneen sanonee- sanonutta sanoneeseen sanoneiden sanoneita sanoneisiin il participio perfetto attivo

35 kaksi kahden kahde- / kahte- kahta kahteen kaksien kaksia kaksiin

36 seitsemän seitsemän seitsemä- seitsemää seitsemään seitsemien seitsemiä seitsemiin

37 kolmas kolmannen kolmanne- / kolmante- kolmatta kolmanteen kolmansien kolmansia kolmansiin i numeri ordinali da 'terzo'

38 tuhat tuhannen tuhanne- / tuhante- tuhatta tuhanteen tuhansien tuhansia tuhansiin

i sostantivi che terminano con il 
suffisso: -ke

i sostantivi che terminao col suffisso 
femminile -tar18
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ILLATIVO 
PLURALE

GENITIVO 
PLURALE

PARTITIVO 
PLURALE

NOMINATIVO 
SINGOLARE

GENITIVO 
SINGOLARE
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SINGOLARE

ILLATIVO 
SINGOLARE


