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Ratkojat.fi

Martti Nurmela kirjoitti tällä palstalla kuukau-
si takaperin ratkomisen apuvälineistä. Palaan 
tässä aiheeseen, koska Nurmela huomaut-
ti, että olin aikaisemmissa jutuissani jättä-
nyt mainitsematta ratkojat.fi-verkkosivus-
ton. Ensireaktioni oli ärtynyt: miten niin, enpäs 
ole! Sitten kävin läpi aiempia kirjoituksiani ja 
huomasin hämmästyksekseni, että näin oli 
tosiaan kin päässyt käymään. Ei sanan sanaa 
tuosta mainiosta apuvälineestä kirjoituksissa-
ni. No johan nyt on kummallista!

Kyseessä on nimittäin verkkopalvelu, jota käy-
tän säännöllisesti, varsinkin laatiessani höyr-
yristikoita ja piilosanoja. Jos en ole siitä aiem-
min kirjoittanut, se johtuu vain siitä, että 
joskus voi olla sokea sille, mikä on kaikkein lä-
hinnä. Hukkaamiaan silmälaseja ei löydä, jos 
ne lojuvat edessä pöydällä.

Mikä ja millainen siis on ratkojat.fi? Sen pää-
tarkoituksena on toimia apuna ratkojille ja olla 
mahdollisimman kattava. Sanahaun avulla voi 
löytää pitkän listan ratkaisusanoille annettu-
ja vihjeitä. Siis sellaisia, jotka ovat jossakin ris-
tikossa jo esiintyneet ja jotka joku sivuston 
käyttäjistä on sinne syöttänyt. Tämä on sivus-
ton paras ominaisuus: sanasto elää, kasvaa ja 
kehittyy interaktiivisesti sen mukaan, miten 
käyttäjät lisäävät uutta aineistoa.

Tässä on tietysti myös huono puolensa: sa-
nasto tuppaa rönsyilemään liikaa, koska sitä 
ei ilmeisesti varsinaisesti toimiteta, vaan jo-

kainen käyttäjä lisäilee uusia sanoja ja vihjeitä 
oman harkintansa mukaan. Niinpä jotkin vihje-
luettelot ovat tolkuttoman pitkiä eivätkä aina 
ihan tasalaatuisia. Mukaan on päässyt sellai-
siakin vihjeitä, jotka eivät ole kovin selkeitä tai 
osuvia.

Parhaiten ratkojat.fi toimii erilaisten synonyy-
mien etsinnässä. Muutamalla napin painalluk-
sella sieltä löytää liudan samaa tarkoittavia 
sanoja. Laatijalle tämä on suuri apu. Noista sa-
noista, joista kaikki eivät olisi heti tulleet itsel-
le mieleen, voi sitten valita mieleisensä, tai sa-
naluettelon avulla voi itse keksiä jonkin uuden 
vihjeen, sanaleikillä tai ilman.

Ratkojat.fi-sanastoa voi käyttää myös jonkin 
sanan etsintään siten, että sanasta puuttuvat 
kirjaimet korvataan pisteillä ja odotetaan oh-
jelman antamaa hakutulosta. Tähän tarkoi-
tukseen ristikkorenki.net on kuitenkin huo-
mattavasti tarkempi ja nopeampi. Se antaa 
mahdollisista sanoista kattavamman valikoi-
man silmänräpäyksessä, eivätkä sanat luette-
lossa toistu, kuten ratkojat.fi-sivustolla, missä 
yhdelle sivulle mahtuu vain pieni määrä sa noja 
ja sana mainitaan useita kertoja, jos sille on 
annettu eri vihjeitä.

Nimien hakemiseen suosittelen Wikipediaa. 
Sen nimiluettelot ovat verkon selkeimmät ja 
kattavimmat, sekä etu- että sukunimien koh-
dalla, suomenkielisten ja muunkielisten. Kirjoi-
tusvirheitä Wikipediassa ei ole oikeastaan ol-
lenkaan. Nimien kirjoitusasu voi tosin sielläkin 
vaihdella, jos nimi on translitteroitu jostakin 
muuta kirjaimistoa käyttävästä kielestä, kuten 
vaikkapa venäjästä, kiinasta tai arabiasta.     
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