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Ristikoita, ruudukoita ja muita

Kun kielentutkija rullaluistellessa miettii sana-
ristikkokirjoituksen aihetta, mieleen putkah-
telee hassuja mielleyhtymiä. Niin kuin nyt se, 
miten paljon ristikko oikeastaan muistuttaa 
ruutukaavaa. Ristikon sanat kulkevat suorassa 
kulmassa toisiinsa nähden ja risteävät sään-
nöllisesti keskenään kuin asemakaavan kadut 
konsanaan.

Tietyissä kielentutkijoiden piireissä puhutaan 
paljon metaforista, mielikuvista, joiden avul-
la muun muassa hahmotamme abstrakteja 
asioita ja ilmiöitä konkreettisten kautta. Niin-
pä hahmotamme esimerkiksi ajan kulumisen 
liikkeenä eteenpäin (”kovat ajat ovat jo taka-
napäin, kuljemme kohti valoisampaa tulevai-
suutta”). Samoissa piireissä puhutaan myös 
mielikuvaskeemoista, viime kädessä ruumiin-
kokemukseemme pohjautuvista abstrakteis-
ta malleista, jotka toistuvat eri mielleyhteydes-
tä toiseen.

Ristikko muistuttaa tietyllä tavalla ruutukaa-
van mukaisesti rakennetun kaupunkikeskus-
tan karttaa – tai niin ainakin mieleni minulle 
rullaluistellessa väitti. Ristikossa pysty- ja vaa-
kasuoraan kulkevat sanat (vaikka eiväthän ne 
mihinkään kulje, niiden ”liike” on metafora se-
kin) ovat kuin katuja, tai ehkä kadunnimiä.

Vielä enemmän ristikko kuitenkin taitaa muis-
tuttaa aarrekarttaa: siinä edetään reitti kerral-
laan seuraamalla vihjettä, joka kertoo, mihin 
seuraavaksi tulee mennä. Kun kaikki vih-
jeet on ratkaistu ja kaikki ”reitit kuljettu”, aar-
re on käsillä: ristikko on valmis. (Ehkä risti-
kon laatijat eivät silti näyttäydy merirosvoina 

– tai lapsiaan viihdyttävinä vanhempina – jot-
ka piirtävät aarrekarttoja arvoituksellisine vih-
jeineen.)

Kun jatkaa assosiaatioketjua ja etsii mielensä 
sopukoista lisää pysty- ja vaakasuorien linjojen 
risteämiseen perustuvia etsimisen ja kulkemi-
sen välineitä, eteen putkahtelee monenlaista. 
Sokkeloita laaditaan usein ruudukkopohjalle. 
Omanlaisensa labyrintti on Pac-Man -videope-
li, jossa suutaan aukova pyöreä olio kulkee ym-
päriinsä keräten pisteitä ja väistellen vaaroja. 
Ja niin edelleen.

Samanlaisia suorassa kulmassa ristiin rastiin 
sijoittuvia asetelmia on ympärillämme häm-
mentävän paljon. Varmaankin se kertoo jota-
kin siitä, miten ylipäätään hahmotamme maa-
ilman ympärillämme, ja ennen kaikkea siitä, 
millaisia muotoja ja rakenteita me ihmiset itse 
maailmaan tuotamme.

Ehkä osa ihmismielestä on luonnostaan kak-
siulotteinen ruudukko. Ehkä suorakulmaisessa 
risteämisessä on jotakin, mikä vetoaa syväs-
ti tapaamme ymmärtää asioita ympärilläm-
me. Tai ehkä syyllinen on lopulta vain keske-
nään suorassa kulmassa oleviin akseleihin ja 
niiden määrittämiin koordinaatistoihin perus-
tuva geometria, jonka opimme koulussa ja jon-
ka avulla suunnittelemme yhteiskuntamme ra-
kenteita, muun muassa talojen piirustuksia ja 
kaupunkien asemakaavoja.

Oli perimmäinen syy mikä hyvänsä, ihmismieli 
nauttii ruutupaperista. Sille voi töhertää, siinä 
voi pelata ristinollaa, jätkänshakkia tai laivan-
upotuspeliä, ja siihen voi laatia sanaristikoi-
ta. Taikka voi siihen kirjoittaa sanaristikkoja si-
vuavan kirjoituksenkin.
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