
OTS-tietuemalli ja jakeluosoitteet lyhentämissuositukset  

  OTS-tietuemalli Sanomalehtien suositus 
Kadunnimi 50 merkkiä 50 merkkiä 
Talotunnus 

talonumero-1  
talojakokirjain-1  
talovälimerkki  
talonumero-2 
talojakokirjain-2 

*) pienaakkosin 

. 

5 merkkiä 
1 merkki * 
1 merkki 
3 merkkiä 
1 merkki* 

yhteensä 11merkkiä 

11 merkkiä 

(sama kokonaispituus kuin 
OTS-mallissa, mutta eri 
tiedoille ei ole kiinteitä 
paikkoja) 

Huoneistotunnus 1) 

porrastunnus 2)  
huoneiston numero 
huoneiston jakokirjain 

. 

1 merkki 
3 merkkiä 
1 merkki 

. 

2 merkkiä 
3 merkkiä 
1 merkki 

1. Kun OTS:in yhteydessä puhutaan huoneistotunnuksesta, sisällytetään siihen 
myös porrastunnus; lehtitaloissa huoneistotunnuksella tarkoitetaan yleensä 
vain huoneiston numeroa ja mahdollista jakokirjainta. 

2. Varsinaiselle porrastunnukselle riittää käytännössä 1 merkki, mutta jos 
porrastunnus puuttuu, tarvitaan lyhenne as (= 2 merkkiä). Kun OTS:ssa 
porrastunnus on blankko, osoitteeseen tulostetaan 'as'.  

Postitoimipaikka 

  OTS-tietuemalli 
Postinumero 5 merkkiä 

Postitoimipaikka 12 merkkiä (nimi lyhennetään, jso 12 
merkkiä ei riitä) 

30 merkkiä kaksikielisissä kunnissa; nimi 
suomeksi ja ruotsiksi vinoviivalla erotettuna 

Postin ohjausmerkintöinä voidaan massapostituksessa käyttää lisäksi jakelureitin 
numeroa. 

Jakeluosoitteen lyhentämissuositukset 
Jos osoitetta on lyhennettävä, tehdään se vain ja ainoastaan kadun-/tiennimen 
osalta ja mahdollisesti postitoimipaikan nimestä. 
Lyhentämisen perussääntö on, että osoitteen tulee olla tarvittaessa automaattisesti 
muutettavissa täyspitkään esitysmuotoon. Näin mahdollistuvat osoitteiden 
vertailut.  



Lyhennyssuositukset JHS 106:n mukaan (JHS = Julkisen hallinnon suosituksia) 
Joitakin yleisimpiä lyhenteitä: 

suomen kielessä ruotsin kielessä 
alue al brink(en) br 

aukio auk bygata(n) bg 

kaari kri gata(n) g 

katu k gränd(en) gr 

kuja kj led(en) l 

kylä kl park(en) pk 

penger pr skvär(et) skv 

polku p stig(en) st 

puistikko ps strand(en) str 

puisto ps stråk(et) sk 

raitti r torg(et) tg 

ranta rt väg(en) v 

reuna re     

rinne rn     

taival tvl     

tie t     

tori tr     

väylä v     

Erillisinä olevat ilmansuuntaa kuvaavat jakeluosoitteen 
osat voidaan lyhentää seuraavasti: 
Pohjoinen Pohj Norra N 

Eteläinen Et Södra S 

Itäinen It Östra Ö 

Läntinen Länt Västra V 

Myös seuraavista sanoista annetaan lyhennesuositukset: 
Postilokero  
(postitoimipaikassa) PL   PB 

postilaatikko  
(johon varhaisjakelu jakaa) pla   plå 

kantopiiri kp     

asunto as   bst 
 

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs106

