
Pīnyīn-ääntämisohjeet

”Helpot” konsonantit:

D äännetään suomalaisen D:n T:n välimuotona. 
T äännetään ikään kuin ”th” eli sisältäen kevyen 

H:n henkäyksen T:n jälkeen.

G äännetään suomalaisen G:n ja K:n välimuotona. 
K äännetään ikään kuin ”kh” eli sisältäen kevyen 

H:n henkäyksen K:n jälkeen.

B äännetään pehmeänä B:nä.
P äännetään ikään kuin ”ph” eli sisältäen kevyen 

H:n henkäyksen P:n jälkeen.

F äännetään kuten F yleensä vieraissa kielissä. 

L äännetään kuten suomalainen L.

M äännetään kuten suomalainen M.

N äännetään kuten suomalainen N.

H äännetään kuin suomalainen H, 
 mutta pitäen kieli aivan suun pohjassa.

R äännetään kurkkuärränä ranskankielen tapaan; 
ei pärinää. 

TS-, S- ja Z-äänteet: 

C on soinniton, ”kevyt” ts-äänne. 
CH on hieman enemmän suhiseva ts-äänne. 

J on tiukka tsj-äänne. Esim. kuten engl. jig tai jeep. 
Q on ”pihahtava” ts-äänne, jonka kanssa suusta tulee 

ulos runsas ilmavirta. Esim. kuin engl. sanassa cheap. 
Kieli on korkealla kitalaessa. 

S äännetäään kuten suomalainen S-äänne.
SH äännetään SH. Esim. kuten engl. sheep. 
X äännetään HS. Vähän niin kuin xylitoli, mutta 

ilman K:n äännöstä

Z on melko tiukka ja puhdas Z eli hiukan soinnillinen 
ts-äänne. Esim. engl. sanassa zipper.

ZH äännetään ZH. Niin kuin ”ds” englanninkielessä. 
esim. kids, seeds tai ”j” sanassa jump.

Puolivokaalit:   

Y äännetään suomalaisen I:n ja J:n välimuotona. 
 Poikkeuksena on tavu “yü”, jossa “y”:n äänne ei 

kuulu ollenkaan.

W äännetään suomalaisen V:n ja U:n välimuotona.
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   Vokaalit:

A äännetään kuten suomalainen A. 
Poikkeuksena lähinnä ”-ian” päätteiset sanat, jotka 
lausutaan -ien. Tavu ”yan” lausutaan jen. 

E äännetään normaalisti suomalaisen E:n ja Ö:n    
välimuotona, hieman lähempänä E:tä kuin Ö:tä.
Poikkeuksena tavu ”er”, joka äännetään aar sekä 
tietyt ”-eng” päätteet. Katso ohje lopussa.

I äännetään kuten suomalainen I, paitsi äänteiden 
CH, SH, ZH, C, S, Z ja R jälkeen I äännetään 
suomalaisen I:n ja Ö:n väliltä kurkunpään jännit-
tyessä ahtaaksi. 

Etenkin 4.:nen, laskevan sävelen tavuissa I on ikään 
kuin ilman ääntämystä. Huom.: Pohjoisella aksentilla 
puhuttaessa kiinaa, tavuissa ”shi”, ”chi” ja ”zhi” I 
äännetään ”ör”, kuten englannin sanassa ”sir” 
(shör) kiinalaisella R-äänteellä, joka tulee mukaan 
yhtäaikaisesti vokaalin kanssa.

O äännetään uo. Diftongivokaalina kuten suomalainen O. 
Poikkeuksena pääte ”-ong” ja ”iong” päätteiset sanat,  
jotka äännetään -ung ja -iung. Tavu ”ao” äännetään au. 

U äännetään kuten suomalainen U, paitsi kirjainten 
J, Q, X ja Y jälkeen aina kuten suomenkielen Y, sillä 
pīnyīnin virallisten ohjeiden mukaan silloin Ü:n pisteet 
jätetään merkitsemättä.

Ü Kuten suomalainen Y tai kuten saksalainen Ü.

Poikkeukset loppupäätteissä

-an äännetään -an, paitsi Y:n jälkeen aina -en,
-ian äännetään -ien,

-ui äännetään -uei, E:n kuuluessa vain lyhyesti,
-uan äännetään  J:n, Q:n, X:n ja Y:n jälkeen aina -yen,

muutoin -uan,
-un äännetään -uen, E:n kuuluessa vain lyhyesti, 

paitsi J:n, Q:n, X:n ja Y:n jälkeen aina -yn.

-iu äännetään -iou, O:n kuuluessa vain lyhyesti,
-ong äännetään -ung,
-iong äännetään -iung,

-eng 1) äännetään -eng (e:n ja ö:n välimuoto), 
jos päätettä edeltää kaksikirjaiminen konsonantti, 
kuten CH-, SH-, tai ZH- sekä C, S, Z, D ja T.
2) äännetään -ong, (o:n ja ö:n välimuoto), 
jos päätettä edeltää muu yksikirjaiminen konsonantti, 
kuten B, G, F, H, K, L, M, N, P, R tai W. 


