
1. Avaruus sellaisena kuin se maasta näkyy, taivaankansi. Korkealla maan yllä oleva ilmatila. Yllämme kaartuva taivas. Pilvinen, kirkas, sininen, 

tähtinen: taivas. Pohjoinen, öinen taivas. Tähtitaivas. Ilta-, syystaivas. Taivas on kirkas, pilvessä. Taivas seestyy, pilvistyy. Taivaalle nousi pilviä. 

Taivasta vasten piirtyvä puu. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Kuu nousee taivaalle. Lentokone lentää taivaalla. Taivaalta putoili sadepisa-

roita. Myrsky alkoi yllättäen kuin taivas olisi revennyt. Yöpyä paljaan taivaan alla ulkosalla, taivasalla. Sataa, pyryttää taivaan täydeltä, sakeasti. 

Taivasta, taivaita tavoitteleva, hipova [=hyvin korkea] vuorenhuippu. Kädet jalat ojennettuina taivasta kohti ylöspäin. Sankka savu nousi taivaalle 

taivasta kohti, korkeuteen. kuv. Heidän avioliittonsa taivaalle kasautui synkkiä pilviä. Myrskyn merkkejä politiikan taivaalla. Pariisin taivaan alla 

Pariisissa. Taivaita hipova, tavoitteleva [= liian korkealentoinen, rohkea, huima] suunnitelma. Ylistää, kehua jk t. jtak, jku t. jkta maasta taivaaseen 

ylenpalttisesti. Puhuttiin kaikista asioista maan ja taivaan välillä. Lentää, haihtua taivaan tuuliin jäljettömiin. Tie on auki taivasta myöten estee-

tön, vapaa. Taivaastako sinä siihen tipahdit [=mistä sinä siihen ilmestyit]? Vapaa kuin taivaan lintu. Vanha kuin taivas hyvin vanha. Näyttää jklle 

taivaan merkit. Tavoitella kuuta taivaalta jtk työläästi saavutettavaa, mahdotonta. Elokuvataivaan kirkkaimmat tähdet. Uutinen iski kuin salama 

kirkkaalta taivaalta täysin odottamatta. Luvata jklle maat ja taivaat kaikkea mahdollista, mitä tahansa. Panivat liikkeelle maat ja taivaat [= tekivät 

kaikkensa] saadakseen päätöksen kumotuksi. 2. usk. Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikka. Taivaan isä Jumala. Isä meidän joka 

olet taivaissa. KATEKISMUS. Päästä taivaaseen, taivaan kotiin, taivaan iloon. erik. Jumalasta, taivaallisistavoimista. Taivaan kirous. Taivas meitä 

varjelkoon. Taivaan kiitos, että tulit terveenä takaisin! Taivas tietää, että olen viaton. kuv. luoda taivas [=paratiisi, onnela] maan päälle. Olla (kuin) 

seitsemännessä taivaassa hyvin onnellinen, onnensa kukkuloilla. 3. Ark. hämmästystä, pelästystä tms. ilmaisevissa huudahduksissa. Voi taivas! 

Laupias! Armias! Taivas! Taivas varjelkoon! Taivaan, taivahan talikynttilät! Taivas kun olet tyhmä! Taivaan tähden, mitä olet tehnyt? Taivas tietää, 

mitä tästäkin seuraa! 1. Avaruus sellaisena kuin se maasta näkyy, taivaankansi. Korkealla maan yllä oleva ilmatila. Yllämme kaartuva taivas. 

Pilvinen, kirkas, sininen, tähtinen: taivas. Pohjoinen, öinen taivas. Tähtitaivas. Ilta-, syystaivas. Taivas on kirkas, pilvessä. Taivas seestyy, pilvis-

tyy. Taivaalle nousi pilviä. Taivasta vasten piirtyvä puu. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Kuu nousee taivaalle. Lentokone lentää taivaalla. 

Taivaalta putoili sadepisaroita. Myrsky alkoi yllättäen kuin taivas olisi revennyt. Yöpyä paljaan taivaan alla ulkosalla, taivasalla. Sataa, pyryttää 

taivaan täydeltä, sakeasti. Taivasta, taivaita tavoitteleva, hipova [=hyvin korkea] vuorenhuippu. Kädet jalat ojennettuina taivasta kohti ylöspäin. 

vaalla. Pariisin taivaan alla Pariisissa. Taivaita hipova, tavoitteleva [= liian korkealentoinen, rohkea, huima] suunnitelma. Ylistää, kehua jk t. jtak, 

jku t. jkta maasta taivaaseen ylenpalttisesti. Puhuttiin kaikista asioista maan ja taivaan välillä. Lentää, haihtua taivaan tuuliin jäljettömiin. Tie on 

auki taivasta myöten esteetön, vapaa. Taivaastako sinä siihen tipahdit [=mistä sinä siihen ilmestyit]? Vapaa kuin taivaan lintu. Vanha kuin taivas 

hyvin vanha. Näyttää jklle taivaan merkit. Tavoitella kuuta taivaalta jtk työläästi saavutettavaa, mahdotonta. Elokuvataivaan kirkkaimmat tähdet. 

Uutinen iski kuin salama kirkkaalta taivaalta täysin odottamatta. Luvata jklle maat ja taivaat kaikkea mahdollista, mitä tahansa. Panivat liikkeelle 

maat ja taivaat [= tekivät kaikkensa] saadakseen päätöksen kumotuksi. 2. usk. Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikka. Taivaan 

isä Jumala. Isä meidän joka olet taivaissa. KATEKISMUS. Päästä taivaaseen, taivaan kotiin, taivaan iloon. erik. Jumalasta, taivaallisistavoimista. 

Hieman haaveksia, olla hiukan haaveileva. Parveilla. Mehiläiset lentelevät, parveilevat keon ympärillä. Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ih-

misiä kiehuu, vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys koira! Haihtua jäljiltä; sotaisasti partioida, 

mennä ketjuun; ~ ketjuun! Elää rellestää; hurjastella ja törsätä. Haaveilla. Olla haaveellisesti kiintynyt (rakastunut) nuoreen naiseen. Hän on (autta-

maton) haaveilija. Hän on silmittömästi innostunut teatteriin. Hurmahenki. Uskonnossa: olla harhaoppinen, kuulua lahkoon; harvoin haaveksia; haa-

veilla tulevansa sankariksi. Parveilu, vilinä, kuhina, hyörinä ja pyörinä. Ketjuunmeno! Hurjastelu. Rellestys. Haaveilu. Kuljeksija; maailmalla hulmuaja; 

levoton liikkuja, (epävakainen) ihailija, nautiskelija, hyväinpäivänpitäjä. Hieman haaveksia, olla hiukan haaveileva. Parveilla. Mehiläiset lentelevät, 

parveilevat keon ympärillä. Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho 

liihottelee kukissa: Metsästys koira! Haihtua jäljiltä; sotaisasti partioida, mennä ketjuun; ~ ketjuun! Elää rellestää; hurjastella ja törsätä. Haaveilla. Olla 

haaveellisesti kiintynyt (rakastunut) nuoreen naiseen. Hän on (auttamaton) haaveilija. Hän on silmittömästi innostunut teatteriin. Hurmahenki. Uskon-

nossa: olla harhaoppinen, kuulua lahkoon; harvoin haaveksia; haaveilla tulevansa sankariksi. Parveilu, vilinä, kuhina, hyörinä ja pyörinä. Ketjuunme-

no! Hurjastelu. Rellestys. Haaveilu. Kuljeksija; maailmalla hulmuaja; levoton liikkuja, (epävakainen) ihailija, nautiskelija, hyväinpäivänpitäjä. Hieman 

haaveksia, olla hiukan haaveileva. Parveilla. Mehiläiset lentelevät, parveilevat keon ympärillä. Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, 

vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys koira! Haihtua jäljiltä; sotaisasti partioida, mennä ketjuun; 

~ ketjuun! Elää rellestää; hurjastella ja törsätä. Haaveilla. Olla haaveellisesti kiintynyt (rakastunut) nuoreen naiseen. Hän on (auttamaton) haaveilija. 

Hän on silmittömästi innostunut teatteriin. Hurmahenki. Uskonnossa: olla harhaoppinen, kuulua lahkoon; harvoin haaveksia; haaveilla tulevansa 

sankariksi. Parveilu, vilinä, kuhina, hyörinä ja pyörinä. Ketjuunmeno! Hurjastelu. Rellestys. Haaveilu. Kuljeksija; maailmalla hulmuaja; levoton liikkuja, 

(epävakainen) ihailija, nautiskelija, hyväinpäivänpitäjä. Hieman haaveksia, olla hiukan haaveileva. Parveilla. Mehiläiset lentelevät, parveilevat keon 

Metsästys koira! Haihtua jäljiltä; sotaisasti partioida, mennä ketjuun; ~ ketjuun! Elää rellestää; hurjastella ja törsätä. Haaveilla. Olla haaveellisesti kiin-

tynyt (rakastunut) nuoreen naiseen. Hän on (auttamaton) haaveilija. Hän on silmittömästi innostunut teatteriin. Hurmahenki. Uskonnossa: olla har-

haoppinen, kuulua lahkoon; harvoin haaveksia; haaveilla tulevansa sankariksi. Parveilu, vilinä, kuhina, hyörinä ja pyörinä. Ketjuunmeno! Hurjastelu. 

Rellestys. Haaveilu. Kuljeksija; maailmalla hulmuaja; levoton liikkuja, (epävakainen) ihailija, nautiskelija, hyväinpäivänpitäjä. Hieman haaveksia, olla 

hiukan haaveileva. Parveilla. Mehiläiset lentelevät, parveilevat keon ympärillä. Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, vilisee, kuhi-

see kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys koira! Haihtua jäljiltä; sotaisasti partioida, mennä ketjuun; ~ ketjuun! 

Elää rellestää; hurjastella ja törsätä. Haaveilla. Olla haaveellisesti kiintynyt (rakastunut) nuoreen naiseen. Hän on (auttamaton) haaveilija. Hän on 

silmittömästi innostunut teatteriin. Hurmahenki. Uskonnossa: olla harhaoppinen, kuulua lahkoon; harvoin haaveksia; haaveilla tulevansa sankariksi. 

Parveilu, vilinä, kuhina, hyörinä ja pyörinä. Ketjuunmeno! Hurjastelu. Rellestys. Haaveilu. Kuljeksija; maailmalla hulmuaja; levoton liikkuja, (epävakai-

nen) ihailija, nautiskelija, hyväinpäivänpitäjä. Hieman haaveksia, olla hiukan haaveileva. Parveilla. Mehiläiset lentelevät, parveilevat keon ympärillä. 

Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys 

koira! Haihtua jäljiltä; sotaisasti partioida, mennä ketjuun; ~ ketjuun! Elää rellestää; hurjastella ja törsätä. Haaveilla. Olla haaveellisesti kiintynyt (ra-
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maat ja taivaat [= tekivät kaikkensa] saadakseen päätöksen kumotuksi. 2. usk. Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikka. Taivaan 
Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys 
maat ja taivaat [= tekivät kaikkensa] saadakseen päätöksen kumotuksi. 2. usk. Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikka. Taivaan 
Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys 
maat ja taivaat [= tekivät kaikkensa] saadakseen päätöksen kumotuksi. 2. usk. Jumalan, enkelien ja autuaiden vainajien olinpaikka. Taivaan 

isä Jumala. Isä meidän joka olet taivaissa. KATEKISMUS. Päästä taivaaseen, taivaan kotiin, taivaan iloon. erik. Jumalasta, taivaallisistavoimista. 
Liikuskella (sinne tänne). Kuhista, vilistä: ihmisiä kiehuu, vilisee, kuhisee kadulla mustanaan. Hyttyset survovat, perho liihottelee kukissa: Metsästys 
isä Jumala. Isä meidän joka olet taivaissa. KATEKISMUS. Päästä taivaaseen, taivaan kotiin, taivaan iloon. erik. Jumalasta, taivaallisistavoimista. 
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