
www.ristikkoakatemia.fi

Kuinka piilosanoja laaditaan

Tämän kirjoittaja on erikoistunut neljän-
laisiin sanatehtäviin. Uusin tehtävätyyppi 
minulle on vanhanaikainen höyryristikko. 
Laadin myös symmetrisiä kryptoja, jois-
sa on aina jokin teema, sekä ns. sanakoi-
ta, joita kutsutaan ainakin Pelikaani-lehdis-
sä nimellä Poikkiteloin, koska teemasanat 
kulkevat poikittain risteävän päälauseen 
kanssa. Näiden laadinnasta aion kirjottaa 
myöhemmin tällä palstalla.

Olen kuitenkin siitä poikkeuksellinen laati-
ja, että en ole ainakaan toistaiseksi laatinut 
kuvaristikoita, vaan pääasiallinen lajityyp-
pini on piilosana. Sillä aloitin jo 1990-lu-
vulla, sitten tuli pidettyä noin 20 vuotta 
taukoa, kunnes muutama vuosi sitten ryh-
dyin puuhaan uudestaan. Tässä on tarkoi-
tus esittää joitakin huomioita piilosanojen 
laadinnasta.

Suomessa piilosanoihin pätee muutama 
kirjoittamaton sääntö. Standardikoko on 
13×13 ruutua, mikä sanelee  sanojen enim-
mäispituuden. Poikkeuksiakin on, esimer-
kiksi maamme ykköslaatijat Erkki Vuokila ja 
Pertti Oskala laativat myös isompikokoisia, 
ja Aamulehdessä käytetään kokoa 15×11. 
Lisäksi ruudukon tulee olla symmetrinen 
ainakin yhden akselin suhteen. Tähän kel-
paa myös vinottainen halkaisija kulmasta 
kulmaan, vaikka yleisempää on symmetria 
vaaka- ja/tai pystyakselin suhteen.

Laatijan alkutehtävänä on päättää, minkä-

pituisia sanoja hän aikoo tehtävässä enim-
mäkseen käyttää, ja piirtää niiden pohjalta 
tyhjä pohjakuvio. Yleensä hänellä on tässä 
vaiheessa jo idea siitä, mitä sanoja hän ai-
nakin aikoo tehtävässä käyttää. Siis sellai-
sia sanoja, joihin hän on jo valmiiksi keksi-
nyt vihjeet. Mitä enemmän tällaisia sanoja 
laatija saa sijoitetuksi ruudukkoon, sitä laa-
dukkaampi on yleensä lopputulos.

Läheskään kaikkia sanoja ei kuitenkaan 
pysty yleensä löytämään itse tehdystä val-
miiden sanojen luettelosta, vaan moniin pi-
tää keksiä vihjeet erikseen. Joskus tämä 
onnistuu hyvinkin, laatija keksii uusistakin 
sanoista sanaleikkejä ja osuvia anagram-
meja. Jotkin vihjeet voivat jäädä teennäisik-
si ja väkinäisiksi, jos laatija ei keksi muun-
laista vihjettä kuin huonon anagrammin tai 
vaikkapa sellaisen, joka perustuu pelkäs-
tään erilaisiin lyhenteisiin. Sallittuja vihje-
tyyppejä ovat toki nekin, vaan eivät välttä-
mättä kovin hauskoja tai nasevia.

Laatijan työ onkin jatkuvaa. Tärkeintä on 
löytää sellaisia vielä käyttämättömiä sano-
ja, joihin voi keksiä hyvän vihjeen. Itse saa-
vutan luovan vireen parhaiten joko varhain 
aamulla sängyssä, kun olen vielä puolitor-
kuksissa, tai sitten ollessani ulkona puis-
tossa aamukävelyllä. Kummassakin ta-
pauksessa on ehdottoman välttämätöntä 
kirjoittaa löydetyt sanat heti paperille, var-
sinkin jos niitä on useampia. Muuten ne 
unohtuvat eivätkä yleensä enää palaudu 
mieleen.

Tähän aiheeseen palataan uudestaan muu-
taman viikon kuluttua.
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