
Jatketaan ristikoiden tutkailua teräväm-
mällä keilalla. Pohdintani kohteena ovat 
tällä kertaa sanat, jotka loppuvat kirjaimiin 
-ton tai -tön. Uskon, että näillä sanoilla on 
ristikoissa suurempi painoarvo kuin nor-
maalissa kielenkäytössä.

Otsikon päätteellä kuvataan jonkun sisäl-
lön tai ominaisuuden puuttumista. Yleen-
sä ihmisellä on työ, jos ei ole, hän on työ-
tön. Ilon puutteessa oleva on iloton. 
Sinkkumies on akaton. Masentunut ihmi-
nen on usein toivoton. Lepsu puolestaan 
on sisuton.

Tämän muotoiset sanat ilmaisevat myös 
positiivisia asioita, siis puuttuu jotakin 
negatiivista. Ajatellaan vaikka sanoja tus-
katon, kivuton, suruton, huoleton ja sä-
rytön. Kukapa ei haluaisi olla mitä tahan-
sa näistä. 

Ristikoissa painoarvo on loppupäätteen 
-ton (tai monikossa -tomat) hyvässä kir-
jainjakaumassa. Se soveltuu erittäin hy-
vin laatimiseen. Sillä saa mukavasti jon-
kun laadinnan loksahtamaan kohdalleen, 
sillä saa kurkotettua laatimukseen pitem-
piä sanoja ja laajempia aukioita.

Edellä mainitut sanat ovat kaikki kelpo esi-
merkkejä. Hiukan pulmalliseksi asian te-
kee, kun laatija rupeaa sijoittelemaan ja 
lisäämään tuota päätettä sellaisiin sanoi-

hin, joihin se ei oikein istu tai istuu huo-
nosti. 

Periaatteessa melkein mihin tahansa sub-
stantiiviin voi otsikossa olevan päätteen li-
sätä. Seinä voi olla OVETON, oikein vanhan 
ajan radio oli varmasti ULATON, vanno-
matta jättänyt henkilö on VALATON, ka-
dehtimisesta vapaa lajitoveri on KAUNA-
TON.

Vihjeen avulla voi usein pelastaa huonom-
mankin vastaussanan. Kun sanan harva li-
sää vihjeeseen laatija pelastuu monelta 
kökköisemmältä tuntuvalta sanalta. Har-
va koti on IMURITON, harva nykyasunto 
SAUNATON ja harva uuni ARINATON. Har-
va teatteri on LAVASTEETON tai ESIRIPU-
TON, harva satama LAITURITON.

Kuten monissa muissakin ristikoiden osa-
alueissa, Hesarin ristikoista löytyvät hui-
keimmat esimerkit. Kun piirrosvihjeenä 
on Masista tuttu kersantti Ärjylä, vastaus-
sanana on aika usein OTOTON (siis ilman 
koiraansa Ottoa). Ennätystä pitää mieles-
täni nimissään seuraava: vihje oli ILMAN 
KAPULAA ja vastaussana VIESTIKISAESI-
NEETTÖMÄT.

Laatijan kannattaa hioa kielikorvaansa ja 
olla herkkänä, minkälaisia ton-loppuisia 
sanoja laatimuksissaan käyttää.
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