
www.ristikkoakatemia.fi

Pohdinnassa ratkojat.fi

Jatkan tässä kirjoituksessa ratkojat.fi-sivus-
ton ongelmien käsittelyä.

Ratkojat.fi on täynnä virheitä. Niitä on todel-
la paljon vaikka on heti sanottava että oikeaa 
tietoa löytyy toki valtavasti enemmän. Kirjoi-
tus- ja yhdyssanavirheitä, saman asian tois-
tamista yms. löytyy kiusallisen paljon. Ote-
taan esimerkiksi ristikoissa usein toistuva 
USA:n osavaltio UTAH. Kun sen laittaa haku-
kenttään ja ryhmittelee tulokset, saa yli 1000 
merkkiä pitkän listan, joka jää lisäksi kesken, 
koska tietokoneen muistissa sille on varat-
tu vain nuo noin tuhat merkkiä. Sanat ovat 
aakkosjärjestyksessä ja on helppo ymmär-
tää että lista jatkuisi vielä pitkään, koska se 
katkeaa jo o-kirjaimen kohdalla. Jätän lukijan 
arvioitavaksi kuinka suuri osa tuloksesta on 
virheellistä, kuinka suuri turhaa. Oma arvio-
ni on että alle 10 %:lla pärjättäisiin. Mormo-
ni-sanakin esiintyy 15 kertaa.

Tässä näkyy yli-innokkaiden ratkojien perus-
virhe. Sanastoon on syötetty laatijoiden vih-
jeitä, jotka, kuten nähdään, vaihtelevat loput-
tomasti. Oikea tapa on mennä katsomaan 
sanastosta, löytyykö ristikkoon tulleelle sa-
nalle vastineita. Jos löytyy, turha lisätä tieto-
kannan taakkaa. Informaatio ei siitä lisäänny. 
Jos ei löydy vastineita - siihen, miten silloin 
menetellä, palataan myöhemmissä kirjoi-
tuksissa.

Tällä tavalla muodostuneita ratkaisusa-
na-vihje-röykkiöitä ratkojat.fi on pullollaan. 
Se on luultavasti sen vakavin vika. Mutta ei 
siinä kaikki. Mitähän on ajatellut se asian 
harrastaja, joka on syöttänyt ratkojat.fi:-
hin sanaparin PSELLE - PELOTODN? Lars 
Sonckin sukunimi on kirjoitettu väärin kak-
si kertaa. Sanoja, joissa on kolme t-kirjain-
ta peräkkäin, löysin ratkojat.fi-sivustolta 
kolmisenkymmentä. Yksi niistä, ALEMATT-
TOPAKKA esiintyi muutama vuosi sitten 
HS:n kuukausiliitteen ristikossa. Kolmen tai 
useamman peräkkäisen i:n sanoja en jak-
sa laskea.

Kannasta löytyy runsaasti sanoja, joilla ei ole 
vastinetta elävässä elämässä. Sen vuoksi 
laatijoiden keskuudessa onkin nyrkkisääntö: 
jos sana löytyy vain ratkojat.fi:sta, kannattaa 
suhtautua varoen. Tämä lienee tärkein syy 
miksi Antti Skyttä kirjoitti Top Ten -listansa 
8:nnessa kohdassa ”Epäluotettavin, varsin-
kin laatijakäyttöön, on ratkojat.fi”.

Mutta ei niin pahaa, jottei hyvääkin. Sanas-
tossa on valtavasti oikeita vihje-vastaus-pa-
reja. Se kertoo harrastajien suosiosta ja 
innostuksesta. On vain käynyt niin, että sa-
nojen lisäämisessä mopo on ns. karannut kä-
sistä. Kontrolloimattoman lisäämisen sallimi-
nen on ollut ilmeinen virhe.

Ristikkoakatemia on saanut muodostettua 
yhteyden ratkojat.fi-sivuston ylläpitoon. Ryh-
dymme selvittämään, syntyykö hedelmälli-
siä yhteistyömuotoja tietokannan puhdista-
miseksi.

Martti Nurmela

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

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


