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HYLLYTYS JA AAKKOSTUS 
 

Ensin on tarkastettava teoksen tarrasta seuraavat tiedot: 

 

Osasto  HYA; HYL HYLV; HYLS; HPA; HELK… 

Luokka  85.12, 85.231, 69.11, 99.1SEL, 89.5038… 

Pääsana  Tekijä tai nimeke, kolme ensimmäistä merkkiä lukee pikkutarrassa. 

 

 

Aakkostuksen periaatteet: 

 

1. Jos pääsanana on tekijän nimi, aakkostetaan sen (sukunimen) mukaan, muuten teoksen 

nimen mukaan 

 

2. Jos tekijöillä on sama sukunimi, järjestetään etunimen mukaan keskenään aakkosiin 

 

Korhonen, Anne – Korhonen, Jaakko – Korhonen, Santeri 

 

3. Saman kirjailijan teokset järjestetään keskenään aakkosiin teoksen nimen mukaan 

 

4. Kirjailijan eri sarjoja ei aakkosteta automaattisesti sarjoittain tai numerojärjestykseen, 

vaan aina sen mukaan mitä kirjan tarrassa lukee teoksen nimenä. 

 

5. Teokset, joilla on pääsanana yhtenäistetty nimeke, sijoitetaan samaan paikkaan ja 

keskenään päänimekkeen mukaiseen järjestykseen. Yhtenäistetty nimeke on 

tarrassa kaarisulkeissa ja sen alapuolella on päänimeke. 

 

(Raamattu) Kronologinen Raamattu – (Raamattu) New American Standard Bible 

– (Raamattu) Pyhä Raamattu – (Raamattu) Raamattu – (Raamattu) Sanan aika 

 

6. Käytetään sanoittaista aakkostusta, eli sanan loppu (välilyönti) katkaisee aakkostuksen: 

 

Tiina aloittaa oppikoulun – Tiina ja Juha – Tiinaa ei ymmärretä – Tiinastako 

näyttelijä 

 

Suo siellä – Suomi saunoo – Suominen, Vesa – Suomisen perhe 

 

7. Myös väliviiva tekijän nimessä tai teoksen nimessä katkaisee aakkostuksen: 

 

Aalto, Veikko – Aalto-Kallonen, Tuovi – Aaltoila, Heikki 

 

Etelä kutsuu – Etelä-Suomen katsaus – Etelämeren laulu 

 

Lahti kirjallisuudessa – Lahti-käsikirja – Lahti sodassa – Lahtisen seikkailut 

 

Sanaa ei kuitenkaan katkaise kahden saman vokaalin välinen viiva yhdyssanassa: 

 

Riita poikki – Riitaantuneet – Riita-asiat – Riitan ruoat 

 

8. Isot ja pienet kirjaimet ovat samanarvoisia 
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9. Numerot tulevat aakkosissa ennen kirjaimia, luvun suuruusjärjestyksessä. Roomalaiset 

numerot tulkitaan tavallisiksi numeroiksi. 

 

9 teesiä – 36 runoa – 100 parasta joululahjaa – 101 dalmatialaista 

 

10. artikkelit kirjan nimen alussa jätetään huomiotta 

the, a, ett, der, le 

 

11. Erikoismerkit ovat yhtä kuin välilyönti, muutoin ne eivät vaikuta aakkostukseen 

!”#%&/, 

 

12. v ja w ovat samanarvoisia 

 

13. ü=y, ø=ö, æ=ae, œ=oe, ß=ss, đ=d, þ=th, ŋ=n, š=s, á=a 

 

14. St. tai muut vastaavat lyhenteet aakkostetaan Saint-sanan mukaan 

 

15. Mc- ja Mac-alkuiset nimet aakkostetaan molemmat kuten Mac 


