Adverbien vertailu
Adverbit ovat pikkusanoja, jotka voivat määrittää tapaa, paikkaa tai aikaa (lähelle, ylös, alhaalla,
kauan, myöhään, aikaisemmin, hyvin, nopeasti, paremmin, huonoimmin, tosi, pois, aina, melkein).
Kaikki adverbit eivät taivu ollenkaan. Joitain adverbejä voi kuitenkin vertailla, erityisesti tapaa
ilmaisevia adverbejä (Miten?).
Opiskelemme nyt ennen kaikkea adverbejä, jotka vastaavat kysymykseen Miten? Tällainen adverbi
ilmaisee siis tekemisen tapaa. Sen tunnus on yleensä -sti. Tunnus lisätään adjektiiviin. Esimerkiksi
nopea → adverbi nopeasti (miten).
Adverbejä voi vertailla samalla tavalla kuin adjektiiveja. Molemmilla on kaksivertailumuotoa:
komparatiivi ja superlatiivi. Tavan adverbit (-sti) eivät taivu sijapäätteissä.
Adjektiivi: nopea, nopeampi, nopein
Adverbi: nopeasti, nopeammin, nopeimmin
Miten teet adverbien vertailumuodot?
Perusmuodon tunnus on yleensä -sti. Se tulee sanan vartaloon, esimerkiksi kaunis, vartalo kaunii→ Hän laulaa kauniisti. Tai iloinen, vartalo iloise- → Hän hymyilee iloisesti.
Sekä komparatiivi että superlatiivi tulevat myös vartaloon. Huomaa K, P, T: suorassa
astevaihtelussa se on heikko, epäsuorassa vahva. Esimerkiksi: helppo: helposti, helpommin,
helpoimmin, mutta hidas: hitaasti, hitaammin, hitaimmin.
Komparatiivi (-mmin)
huono → huonosti

huonommin

kaunis → kauniisti

kauniimmin

rauhallinen → rauhallisesti

rauhallisemmin

viisas → viisaasti

viisaammin

a ja ä → e ennen komparatiivin tunnusta –mmin (sama kuin adjektiivin komparatiivi kylmempi,
halvempi).
tarkka → tarkasti

tarkemmin

vahva → vahvasti

vahvemmin

tyhmä → tyhmästi

tyhmemmin

Adjektiivin komparatiivin (huonompi, helpompi) kanssa tulee aina kuin-sana. Myös adverbien
komparatiivin kanssa tulee usein kuin-sana, mutta aina sitä ei tarvita. Esimerkiksi: Voitko puhua
hitaammin? Ensi kerralla se menee jo paremmin. Toivoin, että hän olisi kertonut asiasta vähän
tarkemmin.

Superlatiivi (-immin)
huono → huonosti

huonommin

huonoimmin

viisas → viisaasti

viisaammin

viisaimmin

hauska → hauskasti

hauskemmin

hauskimmin

vahva → vahvasti

vahvemmin

vahvimmin

tyhmä → tyhmästi

tyhmemmin

tyhmimmin

syvä → syvästi

syvemmin

syvimmin

rauhallinen → rauhallisesti

rauhallisemmin

rauhallisimmin

tavallinen → tavallisesti

tavallisemmin

tavallisimmin

a, ä, e pois

i, ii → e (myös adjektiivit: kaunis, kauniimpi, kaunein)
kaunis → kauniisti

kauniimmin

kauneimmin

siisti → siististi

siistimmin

siisteimmin

nätti → nätisti

nätimmin

näteimmin

vapaa → vapaasti

vapaammin

vapaimmin

puhdas → puhtaasti

puhtaammin

puhtaimmin

hidas → hitaasti

hitaammin

hitaimmin

kaksi samaa vokaalia: toinen pois

-ea-loppuiset adjektiivit: viimeinen a-pois
vaikea → vaikeasti

vaikeammin

vaikeimmin

korkea → korkeasti

korkeammin

korkeimmin

Joillakin adverbeillä on lisäksi -ten-päätteinen superlatiivi. Sitä ei kuitenkaan ole kaikilla, mutta
kaikilla on -immin-superlatiivi. Esimerkiksi: parhaimmin = parhaiten, nopeimmin = nopeiten,
huonoimmin = huonoiten.
Poikkeus:
hyvä, hyvin, parhaiten = parhaimmin
vähän, vähemmän, vähiten
paljon, enemmän, eniten

mielellään, mieluummin, mieluiten

Adverbit voivat ilmaista myös esimerkiksi paikkaa tai aikaa. Kaikki adverbit eivät taivu ollenkaan,
esimerkiksi aika (hyvä), melkein, heti.
Joidenkin paikan adverbien vertailu:
mistä

missä

mihin

läheltä – lähempää – lähimpää / lähellä – lähempänä – lähimpänä / lähelle, lähemmäksi, lähimmäksi
kaukaa – kauempaa – kauimpaa /kaukana – kauempana – kauimpana / kauas, kauemmas, kauimmas
ylhäältä – ylempää –ylimpää /ylhäällä – ylempänä – ylimpänä / ylös, ylemmäksi, ylimmäksi
alhaalta – alempaa – alimpaa / alhaalla – alempana – alimpana / alas, alemmaksi, alimmaksi
Paikan adverbit eivät siis vastaa kysymykseen miten, vaan ne määrittävät paikkaa.

Joidenkin ajan adverbien vertailu:
myöhään – myöhemmin – myöhimmin
aikaisin – aikaisemmin – aikaisimmin
kauan, kauemmin, kauiten

