
Yksi suhteellisen tuore lisäys raken-
nevihjeiden perheeseen ovat lisäys-
vihjeet. Katsotaan tänään tarkemmin 
niitä. Lisäysvihje on typistevihjeen ”vas-
takohta”. Kuitenkaan sitä ei vielä maini-
ta ristikkoalan perusteoksena pidetyssä 
Nurmi-Nyyssösessä (vuodelta 1995), ty-
pistevihje siellä kyllä selitetään.

Lisäysvihjeessä vihjeeseen (ja vastaus-
sanaan) lisätään jotakin samaa samaan 
kohtaan. Aivan kuin typistevihjeissäkin, 
aluksi leikiteltiin ensimmäisillä ja viimei-
sillä kirjaimilla. Tyypillisiä esimerkkejä 
ovat vaikkapa VAKU => VANKKA (V lisät-
ty kummankin alkuun) tai VÄESTÖS => 
KANSAS (S lisätty molempien loppuun).

Yksi aika tyypillinen lisäys syntyy venyt-
tämällä vokaaleja tai käyttämällä kak-
soiskonsonantteja, nämäkin samassa 
paikassa sekä vihjeessä että vastaussa-
nassa. Esimerkkeinä olkoot tässä TAA-
PIO => KAARI (kummassakin A venytetty 
pitkäksi) ja RAAMMI => POKKA (molem-
missa jälkimmäinen konsonantti on tup-
lattu).

Piirrosvihjeissä lisäykset on yleensä help-
po huomata. Laatija on lisännyt piirrok-
seen ylimääräisen kirjaimen, joka paistaa 
heti silmään ja antaa osviitan vihjeen laa-
dusta. Vihjepiirroksessa on vaikka suka, 

johon on piirretty keskivaiheille yksi yli-
määräinen k-kirjain. On aika helppoa pää-
tellä, että vastaussanaksi tulee SUKKA.

Vähitellen ollaan siirtymässä vaikeam-
min havaittaviin lisäyksiin. Eräässä äsket-
täin ratkomassani ristikossa vihjeenä oli 
KEILE! viisikirjaimiselle vastaussanalle. 
Ensi näkemällä ei syntynyt ensimmäistä-
kään ajatusta. Ratkeavien avulla sain ky-
seiseksi sanaksi syntymään TAINA. Kes-
ti pitkähkön tovin ennen kuin ymmärsin, 
että kumpaankin sanaan oli lisätty kes-
kimmäiseksi kirjaimeksi I eli ilman lisäys-
tä vihje/vastaussanapari olisi ollut KELE! 
=> TANA.

Jokin aikaa sitten eräässä tavuristikos-
sa kolmitavuiselle vastaussanalle oli 
vihjeenä ORPISON. Ratkoimme ristik-
koa kimpassa ja saimme vastaussanak-
si (risteävien avulla) KAPINE. Aika pit-
kän pähkäilyn jälkeen ymmärsimme, 
että ilman lisäystä (joka oli keskellä ole-
va PI) olisi ollut kysymyksessä ORSON 
=> KANE, siis Orson Wellesin kuuluisin 
elokuvarooli Citizen Kane.

Lisäysvihje kehittynee eteenpäin vasta-
kohtansa tavoin eli laatijat kokeilevat eri-
pituisia lisäyksiä eri paikkoihin vihjeissä. 
Jossakin kohtaa tullee vastaan raja, jota 
pitemmälle ei enää mennä, koska sen 
jälkeen elämykset eivät enää ole ahaita 
vaan pikemmin pläähejä.
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