
Expressions with TIME Käy fraasit läpi parisi kanssa. 

 

Time heals all wounds. ●Aika parantaa kaikki haavat. 

We shall give you reasonable time to prepare. ●Annamme sinulle kohtuullisesti aikaa valmistautua. 

He spent a lot of time in the office. ●Hän vietti paljon aikaa toimistossa. 

over time ●ajan mittaan 

We live in troubled times. ●Elämme vaikeita aikoja. 

I’m staying at a hotel for the time being. ●Asun toistaiseksi hotellissa 

He was an art critic for a time. ●Hän oli jonkin aikaa taidekriitikkona. 

What you are doing in your night-clothes at this time of day? ●Miksi olet yöpaidassa tähän aikaan päivästä? 

She had had plenty of boyfriends during her time at Cambridge. ●Hänellä oli ollut monia poikaystäviä Cambridgessä opiskellessaan. 

this time tomorrow ●tähän aikaan huomenna 

What time will you leave? ●Mihin aikaan lähdet? 

He asked me the time. ●Hän kysyi minulta kellonaikaa. 

three times a day ●kolme kertaa päivässä 

Next time don't expect me to help you. ●Älä oleta minun auttavan sinua seuraavalla kerralla. 

Perhaps another time! ●Ehkä joskus toiste! 

Three times two is six. ●Kolme kertaa kaksi on kuusi. 

She was the only person on the top deck at the time. ●Hän oli ainoa henkilö kannella sillä hetkellä. 

The book describes the Catholic Church as it existed at the time of writing. ●Kirja kuvaa katolista kirkkoa sellaisena kuin se oli kirjoittamishetkellä. 

I was simply at the right place at the right time. ●Olin vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

a jig is in six-eight time ●jig on 6 / 8 tahdissa 

The bomb was timed to destroy the aircraft in mid-flight. ●Pommi oli ajastettu tuhoamaan lentokone kesken lennon. 

time a visit for March ●ajoittaa vierailu maaliskuulle 

I was timed at 20.4 seconds. ●Ajakseni tuli 20,4 sekuntia. 

the time limit has expired ●määräaika on päättynyt 

time of the commission of an offence ●rikoksentekoaika 

at the time agreed upon ●sovittuna aikana 

calculation of time, computation of time ●ajan laskeminen 

in due time, in the proper time ●aikanaan 

reserve time for an answer ●varata aikaa vastauksen antamiseen 

set a time for the presentation of the document ●määrätä aika asiakirjan esittämistä varten 

the tender has arrived in time ●tarjous on tullut perille oikeassa ajassa 

value at the time of transfer ●luovutuksenaikainen arvo 

You are unlikely to do time if you get caught. ●Et luultavasti joudu vankilaan, vaikka jäisitkin kiinni. 

He glanced over his shoulder in time to see the guard. ●Hän vilkaisi olkansa yli juuri ajoissa nähdäkseen vartijan. 

We arrived in plenty of time for dinner. ●Saavuimme hyvissä ajoin päivälliselle. 

Work will ease the pain, in time, believe me. ●Usko minua, työ vähentää tuskaa ajan mittaan. 

She was swaying in time with the music. ●Hän huojui musiikin tahdissa. 



You sound just like my wife at times. ●Kuulostat toisinaan aivan vaimoltani. 

one day at a time ●päivä kerrallaan 

The pianist cannot keep time with the rest of the band. ●Pianisti ei pysy tahdissa bändin kanssa. 

Time seems to fly when you are having fun. ●Aika kuluu kuin siivillä hauskaa pidettäessä. 

This was a very prosperous factory at one time. ●Tämä oli aikoinaan hyvin menestyvä tehdas. 

I look forward to seeing you in six weeks' time. ●Odotan innolla tapaamistamme kuuden viikon kuluttua. 

We talk about Susan all the time. ●Puhumme koko ajan Susanista. 

I lost no time in popping the question. ●En hukannut aikaa vaan kosin häntä. 

The project was completed ahead of time. ●Projekti saatiin päätökseen etuajassa. 

Not all of us have the time to watch videos every weekend. ●Meillä kaikilla ei ole aikaa katsella videoita joka viikonloppu. 

Time is money in the States, but in Italy you would say time is life. ●Aika on rahaa Yhdysvalloissa, mutta Italiassa sanottaisiin ajan olevan 

    kaikkein tärkeintä elämässä. 

It was 20 miles each way, but we made good time. ●Matkaa oli 30 kilometriä suuntaan, mutta etenimme hyvää vauhtia. 

Only time will tell if the treatment has been successful. ●Vain aika näyttää, onko hoito tehonnut. 

Grace always found time to listen to the troubles of her customers. ●Gracella oli aina aikaa kuunnella asiakkaittensa huolia 

– Jack is back. – Not before time! ●– Jack on palannut. – Jo oli aikakin! 

Time and again, I have told him to stop drinking. ●Olen käskenyt häntä lopettamaan juomisen kerta toisensa jälkeen. 

His expression was soft and serious at the same time. ●Hänen ilmeensä oli yhtä aikaa sekä lempeä että vakava. 

I was very moved by the book, but at the same time it left me feeling uneasy. ●Kirja liikutti minua, mutta toisaalta se sai minut tuntemaan oloni 

    epämukavaksi. 

Susan is frightened of seeming behind the times. ●Susan pelkää vaikuttavansa vanhanaikaiselta. 

Personally, I don't have much time for psychologists. ●En itse oikein pidä psykologeista. 

I have a lot of time for him. ●Pidän hänestä. 

The doctor was on the spot in no time. ●Lääkäri oli hetkessä paikalla. 

Look at the letter in your own time. ●Katso kirjettä sitten kun ehdit. 

It is about time you learned to wash the dishes. ●Olisi jo aika sinunkin oppia tiskaamaan astiat. 

She died before her time. ●Hän kuoli ennen aikojaan. 

Ronan passed the time of day with Mary. ●Ronan vaihtoi muutaman sanan Maryn kanssa. 

A new report claims the education system is stuck in a "time warp". ●Uusi selonteko väittää koulutusjärjestelmän jämähtäneen paikoilleen. 

The doctor was on the spot in no time. ●Lääkäri oli hetkessä paikalla. 

We had the time of our lives on our holiday to Greece! ●Meillä oli hirveän hauskaa Kreikan-lomallamme. 

Her father doesn't give me the time of day. ●Hänen isänsä ei ole ystävällinen minua kohtaan. 
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