
Kaupunkien suosio ristikoissa ei perustu 
kulttuuriseen ainutlaatuisuuteen sen pa-
remmin kuin nähtävyyksiinkään vaan risti-
kolle otolliseen kirjainjakautumaan.

Yksi klassisimpia esimerkkejä on Atar. 
Tämä kaupunki sijaitsee Mauritanian val-
tiossa Saharan länsiosassa Adrarin tasan-
golla. Sen väkiluku on 24.000 (v. 2000). 
Moni ratkoja ja myös moni laatija pitää sitä 
pahimpien fakkisanojen kärkipäähän kuu-
luvana, mutta siitä huolimatta se esiintyy 
tasaisesti. Se kun pelastaa laatijan mones-
ti muuten ratkaisemattomasta pulmasta.

Edelliseen viitaten ei ole yllättävää, että 
ristikkokaupunkien joukossa löytyy suuri 
joukko a-alkuisia cityjä. Monet näistäkin 
ovat sellaisia, että ristikkoja ratkomaton 
kansalainen ei tiedä niistä mitään. Muu-
tamia esimerkkejä: Turkin Adana, Venäjän 
Anapa, Intian Akola, Etiopian Adua ja Län-
si-Samoan Apia.

USA:n suosituin lienee Nebraskan osa-
valtiossa Missouri-joen varrella sijaitseva 
Omaha, jossa on 400.000 asukasta. Muita 
käyttökelpoisia ovat Oregonin osavaltion 
pääkaupunki Salem (141.000 as.) ja Ohi-
ossa sijaitseva Akron (esikaupunkeineen 
667.000 as.), joka on maailman suurin ku-
miteollisuuskeskus. USA:n miljoonakau-
pungeista taitaa ristikoissa esiintyä useim-

min Floridan Miami.

Japanilaisilla kaupungeilla on usein suotui-
sa kirjoitusasu ristikoihin. Kaikille lienevät 
(myös) ristikoista tuttuja Osaka, Akita, To-
kio ja Kioto.

Venäjällä löytyy useita hyvän kirjainjakau-
tuman sisältäviä kaupunkeja. Mieleen tu-
lee mm. Siperiassa sijaitseva Tara, jonka 
ristikkohakuteokset mainitsevat sijaitse-
van Omskin lähellä, sekin joskus vastaus-
sanana. Toinen usein esiintyvä on Mosko-
van eteläpuolella sijaitseva Tula.

Hyviä ristikkopääkaupunkeja ovat Sau-
di-Arabian Riad, Etelä-Korean Soul, Perun 
Lima, Azerbaidzanin Baku ja Norja Oslo. 
Tosin Osloa itseään useammin esiintynee 
sen suosituin osa Aker.

Kirjoitusasultaan pulmallisia ovat Kiova, 
jonka englanninkielistä asua Kiev tarjo-
taan joskus vastaussanaksi ja Azov, josta 
samoin tarjotaan muotoa Asov. Unkarin 
pääkaupungista käytetään silloin tällöin 
kumpaakin puolikasta Budaa ja Pestiä 
erikseen.

Lopetetaan klassikkoon. Varsinainen huip-
pukaupunki on Unkarin Tata, joka sanana 
nykyisin tosin yleensä vihjeitetään auto-
merkiksi, sellaista kun tuotetaan nykyisin 
Intiassa.
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