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Sanojen keskipituus ja muut hyveet

Sanaristikkoa pidetään yleisesti sitä laa-
dukkaampana, mitä pitempiä sanoja se 
sisältää. Tai ainakin vaikeampana. Tämä 
on luonnollista. Mitä enemmän sanassa 
on kirjaimia, sen vaikeampaa on arvata, 
mikä kirjain tyhjiin ruutuihin tulee. Riip-
puen tietenkin myös vihjeiden kinkkisyy-
destä.

Mielestäni asia ei ole kuitenkaan ihan 
näin yksiselitteinen. Parhaimmillaan pit-
kät sanat kyllä piristävät ristikkoa, mut-
ta esimerkiksi kovin keinotekoiset ja itse 
keksityt yhdyssanat voivat olla pikem-
minkin rasite. Tämä pätee myös piilosa-
noihin. Laatijana pidän hyvänä ohjeena 
sitä, että jos sana ei löydy googlaamalla, 
tai jos löytämäni esimerkit vaikuttavat jo-
tenkin kaukaa haetuilta, niin sellaista sa-
naa ei ole syytä käyttää.

Kokonaiset lauseet ovat asia erikseen. 
Oivallinen lause tai useampi sellainen 
voi tehdä ratkonnasta erittäin hauskaa 
ja nautittavaa. Myös kuvallinen vihje voi 
olla piilosanamainen ja kätkeä jonkin sa-
naleikin. Mieleeni muistuu vuosien var-
relta sellainen, en nyt muista kenen laa-
tima piirrosvihje, jossa henkilö pyyhki 
rätillä lakattua puista naamiota ja samal-

la ilmaisi jonkinlaista tyytymättömyyt-
tä asiaa kohtaan. Ratkaisulauseeksi tuli: 
KYLLÄSTYNYT PUUNAAMAAN. Tai jota-
kin vastaavaa. Loistava esimerkki kuiten-
kin siitä, miten yksi tuollainen idea tekee 
tehtävästä nautittavamman sekä laatijal-
le että ratkojalle.

Mitä muita kriteerejä sitten on ristikoiden 
laadun suhteen? Itselleni tällainen on ai-
nakin käytettyjen kirjainten lukumäärä ja 
niiden välinen suhde. Mitä enemmän ris-
tikkoon saa mahtumaan harvinaisem-
pia kirjaimia, kuten ääkkösiä ja pehmei-
tä konsonantteja, sitä monipuolisempi 
sen sanavarastosta tulee. Varsinkin jos 
sanat ovat sillä tavalla jotenkin yllättäviä, 
että niiden viimeinen kirjain on jokin muu 
konsonantti kuin N, S tai T. Tätähän ei 
ratkoja yleensä odota. Sekin on hieman 
erikoista, jos T-kirjaimeen loppuva sana 
ei olekaan monikollinen, vaan vaikkapa 
AIRUT tai PEUGEOT.

Jos taas laatija käyttää enimmäkseen 
vain yleisimmin suomen kielessä esiinty-
viä kirjaimia, lopputuloksesta tulee usein 
melko lailla tylsä ja mitäänsanomaton. 
LANA, LATA, SANA, JATA. Näitäkin ristik-
koon tietysti pujahtaa, pakostakin. Mutta 
siinä tapauksessa niille pitää keksiä jokin 
uusi vihje. Tai ainakin vaihdella vihjettä, 
että se ei ole sama sanan jokaisella esiin-
tymiskerralla.   

Antti Parkkinen 
antti.parkkinen@ristikkoakatemia.fi
Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

Ristikkoakatemia Facebookissa: 
www.facebook.com/groups/ristikkoakatemia/


