
Vaikeat piirrosvihjeet

Ristikon vihjeiden pitäisi kuvastaa kaikilta 
osin ristikon vaikeustasoa: helpossa risti-
kossa kaikki vihjeet ovat helppoja, visai-
sessa kaikki vihjeet ovat visaisia.

Piirrosvihjeet tuovat laatijalle (ja toteutta-
jalle) oman haasteensa. Miten niihin lisä-
tään vaikeutta? Jos vastaussana on TALO 
tai JALKA, miten vihjeittää ne vaikeasti 
piirroksella?

Kovistason ristikoissa on yleensä piirros-
vihjeitä niin vähän siksi, että moniin vas-
taussanoihin on vaikeaa löytää vaikeaa 
piirrosvihjettä. Omissa koviksissani aloi-
tan vihjeityksen aina niin, että ensin etsin, 
mitä hyviä mahdollisia piirrosvihjeen paik-
koja löytyy. Yritän löytää niitä tasaisesti eri 
puolelle ristikkoa. Vasta sitten keskityn 
muuhun vihjeitykseen.

Jotkut rakennevihjetyypit toimivat myös 
piirrosvihjeissä. Erityisesti näin on typis-
tevihjeissä. Piirroksessa on kitara, joka nä-
kyy vain osaksi, vastaussanaksi tulee ITA-
RA. Piirroksesta on jätetty keskeltä osa 
pois: piirroksessa on kamera, mutta sii-
tä puuttuu keskeltä noin 1/3, vastaussa-
na KARA. Tämän tyyppisiä tapaa nykyään 
aika usein.

Oikealta vasemmalle luettavuus voidaan 
piirrosvihjeissä toteuttaa laittamalla piir-
ros ylösalaisin. Nämä tosin ovat yleensä 
suhteellisen helppoja, kun ratkoja on sel-

vinnyt ensivilkaisun jälkeisestä pikku häm-
mennyksestä: piirroksessahan on ilmisel-
vä kari, mutta väärinpäin: IRAK!

Lisäysvihjettä tapaa myös silloin tällöin. 
Piirrokseen lisätään sellainen osa, joka 
vastaussanassa tulee sanan keskelle. Ta-
paus on suhteellisen helppo silloin, kun 
piirroksen keskelle on lisätty yksi tai use-
ampi erillinen kirjain. Tosin silloin ei kyse 
ole enää puhtaasta piirrosvihjeestä. Esi-
merkkinä puhtaasta piirroslisäysvihjees-
tä voisi olla vaikka vesilintu alli, jonka kes-
kelle on piirretty ongen koho, vastaussana 
ALKOHOLI.

Yksi puhtaasti piirustuksellinen vaikeu-
tustapa on harhauttaa ratkojan silmä kat-
somaan muualle kuin mihin pitäisi katsoa 
(tätähän kaikki taikurit harrastavat). Haet-
tu vastaussana on vain pieni yksityiskohta 
piirroksessa tai se on muuten piirroksen 
reuna-alueella. Saadun palautteen perus-
teella olen ymmärtänyt, että tällainen vai-
keutus ei oikein ole ratkojille mieluisaa.

Minusta tuntuu, että vaikeat piirrosvihjeet 
ovat vielä aika lailla koluamaton alue vih-
jeityksen saralla. Laatijat ovat perinteisesti 
keskittyneet mieluummin sanallisiin ansoi-
hin. Niinpä kannattaisi jonkun osaajaporu-
kan joskus kokoontua ihan erikseen miet-
timään, mitä piirrosvihjemahdollisuuksia 
on vielä kenties kokonaan käyttämättä. 
Ne voisivat tuoda kovisratkojille mukavia 
uusia pähkäilyn ja ahaa-elämysten alueita.
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