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Hyvät pääkuvalauseet

Kuvaristikon kutakuinkin tärkein elementti 
on pääkuva. Siitä lähtee usein koko joukko 
vastaussanoja, monesti lauseen muotoisi-
na. Pääkuvalauseiden taso määrittelee ris-
tikon olemusta, niiden sisältö ratkonnassa 
syntyviä tuntemuksia. Millaisia ovat hyvät 
pääkuvalauseet?

Huonointa pääkuvan käyttöä on, kun pää-
kuvasta lähtee yksi tai kaksi 4-5 -kirjaimis-
ta yksittäistä sanaa. Yksi hyvän pääkuva-
lausekokonaisuuden piirre on, että laatija 
on käyttänyt koko ristikon aluetta hyväk-
seen. Lauseet kulkevat ristikon alueella 
laajasti ja kattavasti.

Rakenteellista laatua on, että pääkuvalau-
seet päättyvät aina ristikon reunaan, joko 
oikeaan pystyreunaan, alareunaan tai mo-
lempiin. Hyvä laatija pystyy aina täyttä-
mään tämän tunnusmerkin. Toinen raken-
teellinen tunnusmerkki on, että lauseet 
risteävät keskenään. Tämä ei aina toteu-
du, esim. sellaisissa ristikoissa, joissa pää-
kuvalauseita on monta samaan suuntaan 
menevää.

Hyvissä pääkuvalauseissa on parhaimmil-
laan jokin sanallinen hienous. Ratkettuaan 
tällainen lause saa aina vähintään hymyn 

ratkojan huulille, joskus kirpoaa kunnon 
nauru. Valitettavan paljon näkee sellaisia 
ristikoita, joissa, vaikka niitä erikseen mai-
nostetaan huumoripitoisiksi, ainoa huu-
mori on pääkuvassa olevassa vitsissä, 
pääkuvalauseet ovat huonoja ja kokonaan 
huumorittomia. Laatijan huumori kum-
puaa varsinaisesta sanoilla leikittelystä ja 
hyviä ahaa-elämyksiä tuottavista vihjeistä.

Hyvän pääkuvalauseen sanat eivät ole 
niitä kaikkein ilmeisimpiä, sellaisia, jot-
ka ratkeavat ilman, että tarvitsee ratkais-
ta risteävien sanojen avulla mitään koh-
taa lauseesta. Parhaat ratkontaelämykset 
tulevat siitä, kun lauseita joutuu kunnol-
la pähkäilemään ja kuitenkin ratkettuaan 
ne ovat selkeästi johdettavissa pääkuvas-
ta. Pääkuvalauseeseen on laatijan joskus 
hyvä sisällyttää myös harvinaisempia kir-
jaimia. Silloin ne on syytä laatia siten, että 
pahimmat kirjaimet ovat aina jonkun toi-
sen sanan kanssa risteävässä kohdassa.

Jälleen kerran voi todeta, että kaikki edel-
lä kirjatut tunnusmerkit ovat lauseissa 
mahdollisia, jos laatijalla riittää viitseliäi-
syyttä pakertaa ja kypsytellä kylliksi ideoi-
taan. Kaikki tunnusmerkit eivät välttämät-
tä toteudu yhdessä ja samassa ristikossa, 
mutta sellaista ristikkoa ei pitäisi päästää 
julkaistavaksi, jossa ei löydy mitään ylläku-
vatuista piirteistä.

Antti Skyttä 
antti.skytta@ristikkoakatemia.fi

Lähettäkää ristikkoaiheisia kysymyksiä ja mielipi-
teitä osoitteeseen kysymys@ristikkoakatemia.fi

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


