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Prepositiot 

Prepositio ORACC  Merkityksiä 

ina  25 047  sisällä/ltä/lle; teon väline; joukossa 

ana  22 454  jollekin, johonkin, jotakin kohti 

ištu  634  jostakin paikasta, jonkin jälkeen 

itti  1 324  kanssa; elollinen lähtöpiste 

kīma  1 485  kuin, kuten 

eli  585  yllä, ylle, päällä, päälle 

adi  2 516  johonkin saakka, kunnes 

aššum  78  koska, jonkin vuoksi 

warki  118  takana, jälkeen 

 

 



ina 

• Jossakin, jostakin sisältä (liikeverbit, ottaminen), johonkin 
(sisälle); jonakin ajanhetkenä; jonkin avulla 

 

 ina bītim  ’taloon, talossa, talon sisältä’ (é-ta)  

 ina mūšim  ’yöllä, yönä’ (ĝi6-a) 

 ina miṭṭim imaqqut ’hän kuolee nuijasta’ (geštukul-ta) 

 

• Joukossa, seurassa (erityisesti elollisten sanojen yhteydessä) 

 

 šarrum ina šarrī ’kuningas kuninkaiden joukossa’ 

 ina mārim waššabāku         ’en asu pojan kanssa’ 



ana 

• Jollekin, johonkin, jotakin kohti  

 

 ana šarrim ’kuninkaalle’ (lugal-ra)   

 ana alim ’kaupunkiin/-lle; laupunkia kohti’ (iri-e, iri-šè) 

    

• Jonkin ajan kuluessa 

 

 ana ūmim ’päivän aikana, kuluessa’ (ud 7-kam-ma-ka) 

 

 

 



ištu 

• Pois jostakin paikasta 

 

 ištu tâmtim elītim adi tâmtim šaplītim  

  ’ylämereltä alamerelle saakka’ (X-ta X-šè) 

  

• Ajallisesti jonkin jälkeen 

 

 ištu nigûtim  ’iloisen laulun jälkeen’ 

 ištu ūmim šebîm ’seitsemännen päivän jälkeen’  

    (ud 7-kam-ma-ta) 



itti 

• Jonkin elollisen kanssa  

 

 itti šar mātī  ’maiden kuninkaan kanssa’ 

 itti ilim innammar ’(se) nähdään jumalan kanssa’
    (diĝir-da, lugal kur-kur-ra-ta) 

 

• Joltakin elolliselta (ottaessa tai vastaanotettaessa) 

 

 itti tamkārim ileqqî ’hän vastaanotti sen kauppiaalta’ 

    (ki dam-gàra-ta) 



kīma 

• Voidaan kääntää ”kuin, kuten”, vrt. sumerin ekvatiivi -gen7 

 

 kīma šadîm rabîm  ’kuin mahtava vuori’ 

 kīma taqabbû eppeš  ’teen kuten käsket’  

  



eli 

• Yllä, ylle; päällä, päälle; enemmän kuin (ugu ... -ak-) 

 

 eli nakrīšu lišziz   

 ’laittakoon hän (hänet) seisomaan vihollistensa päällä’ 

 

 idnin eli emūqīni  

 ’hän on tullut meitä voimakkaammaksi’ 

  



adi 

• Johonkin saakka, kunnes (sum. terminatiivi -šè) 

 

 adi tâmtim šaplītim ’alamerelle saakka’ 

 adi bēlīja išappiram ’kunnes herrani kirjoittaa minulla’ 

  



aššum 

• Jonkin vuoksi, jotakin koskien (sum. mu ...-ak-šè, -šè, -ke4-éš) 

• Esiintyy yleensä vain sivulauseissa 

 

 aššum lemnētim ikpudu  

 ’koska hän juoni pahuuksia’ 

  

 aššum bīt īpušu imqutu  

 ’koska talo, jonka hän rakensi, sortui’ 



warki 

• Jonkin takana tai jälkeen (sum. eĝer4 ...-ak) 

• Vähän esiintymiä muinaisbabyloniassa, yleisempi 
uusassyriassa 

 

 dṢalbatanu arki dŠulpaʾe illak šattu šuātu damqat 

  ”Jos Mars menee Šulpaʾen taakse; tuo vuosi on suotuisa” 

  


