
Kotimaan kartalta siirrymme pariksi ker-
raksi maailmankartalle. Ulkomaisia jokia 
ja järviä löytyy ristikoista paljon enemmän 
kuin kotimaisia ehkä niiden nimien lyhyy-
destä johtuen.

Aloitetaanpa yleisimmistä ristikkojoista 
Euroopassa. Norjan pisimmän joen Glom-
man sivujoki Atna on ristikoista tuttu, sa-
moin Ruijan Alta. Kukapa ratkoja ei tie-
täisi Isaria Tonavan sivujoeksi. Isar virtaa 
matkallaan sinne Tirolissa ja Baijerissa ja 
on Münchenille elintärkeä. Maas sen si-
jaan kulkee Ranskan, Belgian ja Alanko-
maiden kautta Pohjanmereen. Oise virtaa 
Belgiassa ja Ranskassa, Saar Ranskassa 
ja Saksassa. Berniä ei olisi ilman Aarea, 
Hampuria ilman Elbeä, Kölniä ilman Reiniä 
eikä Frankfurtia ilman Mainia.  Oderin var-
relle jäävät Tšekki, Puola ja Saksa. Espan-
jan joista ristikoissa esiintyvät Ebro ja Tajo, 
joista jälkimmäinen on Iberian niemimaan 
pisin joki. Italian virroista Arno lienee tu-
tuin. Piilosanoissa hyödynnetään Po-joen 
lyhyttä nimeä. Balkanilla virtaa Sava. Eu-
roopan pisintä jokea Volgaa ei sovi unoh-
taa tästäkään listasta. Ristikoissa muiste-
taan myös Volgan entiset nimet Itil ja Atala. 
Volgan monista sivujoista ristikoissa esiin-
tyvät Ilet ja Kama.

Kun vaihdamme maanosan Aasiaksi, ta-
paamme tutut ristikkojoet Ural, Ilek ja 
Amur. Ural saa alkunsa Uralvuorten itä-
rinteiltä, Ilek on sen sivujoki. Amur kuuluu 
maailman kymmenen pisimmän joen jouk-
koon. Se vihjeitetään usein rajajoeksi, sillä 
se sijaitsee Venäjän ja Kiinan rajalla. Risti-
koissa tapaa usein myös Amuriin laskevan 
Ussurin ja Obin vesistöön kuuluvan Tobolin 
sivujoen Isetin.

Afrikan puolella virtaa maailman pisimpä-
nä jokena pidetty Niili, jonka alkulähteet 
on löydetty Burundista ja Etiopiasta. Niiliä-
kin yleisempi ristikkojoki on Etelä-Afrikas-
sa virtaava Vaal. 

Siirtykäämme ristikkojärviin. Jokainen 
ratkoja tuntee niistä ainakin Aralin ja Eri-
en. Keski-Aasiassa sijaitseva Aral kuuluu 
ristikoiden kymmenen yleisimmän sanan 
joukkoon ja on niiden yleisin karttapaikka. 
Sen pääallas kuivui kokoon pari vuotta sit-
ten. Aasiasta löytyy myös maailman syvin 
järvi Baikal. Erie kuuluu Pohjois-Amerikan 
Suuriin järviin ja se on maailman 11:nnek-
si suurin järvi. (Erie on myös kaupungin 
nimi.) Etelä-Amerikan suurin järvi on Andi-
en vuoristossa yli 3 800 metrin korkeudes-
sa sijaitseva Titicaca.
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