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Vaakasuoraan: 
1. Laiva on valmiina lähtöön, edessä on Atlantin valtameri, kansilavat lastattuina Eurooppaan 
kuljetettavalla siansivulla. (14) 
10. Vaarit palasivat katsomaan ensimmäistä oravaa. (4) 
11. Kun ensin oli kerrottu pumpulivitsi, suuri Englannissa kuuma jälkiruoka tarjoiltiin astioihin 
annosteltuna. (13) 
12. Viinat taisivat maistua myös Turgenejeville ja Aivazovskille. (6) 
14. Lintu ilman energiaa ja maa vailla laivojen kulkuväyliä. (12) 
16. Joukkovoima marssii Pitkästäsillasta yli ikenet irvessä. (7) 
17. Hänet hylätään ilman sääliä ja sitten vielä taidetaan pitää pilkkanakin. (7) 
19. Kun se on tytönhupakossa, korkein oikeus voi vahvistaa korvauksen täyttämättömistä 
sitoumuksista. (12) 
21. Ennen asemaa löi kipu koipeen. (6) 
23. Mittelin naama punaisena voimiani ilman paitaa, mutta jäin ilman mainetta ja kunniaa. (13) 
24. Kumpaakin ylpeää isoisää sapetti, kun ristiäisten yhteydessä pidettiin myös häät. (4)  
25. Tujunen, juo itse polyuretaanikaljasi. Vetyjuoma, rakennusinsinööri kehui, on parempaa. 
(14) 
 
Pystysuoraan: 
1. Nuo olivatkin kai laitoksia, joissa hoidetaan pääasiassa pääasioita. (12) 
2. Kaikki muut seikat ohittaen korostan, että teidän keikkaanne en tule mukaan. (12) 
3. Näyttikö mielestäsi Iltalehti mukavalta, kun lööppi käsitteli vandalismia? (9) 
4. Korotettua A:ta seuraa kohoamisväline, joka on ulkomuodoltaan elegantti. (8) 
5. Suomenennätyskarrieerit sisältävät myös sen, että maassamme on enemmän aatteelisia 
yhdistyksiä kuin muualla. (6) 
6. Suuri varaus on asetettava rakentamiselle, jos kyseessä on liito-oravien kotimetsä. (5) 
7. Toimiva tiskatessakin. (4) 
8. Mopot ja skootterit vaativat päällysteen 52. Kuka sen ja muut sellaiset on keksinyt? (12)  
9. Aakkostetun ja numeroidun tekstin, jota tutkitte, laati naimaton nainen. (12)  
13. Juhlallisen vakuutukses kävit noutamassa sieltä, missä suurimmat kalat uivat. (8) 
15. Onpa tuo kivi ruma. Nosta karamelliketju sen koristeeksi. (8) 
18. Hanki kohdistettu data ja kulkuväylä pönkitä. (6) 
20. Neulomme lujalla langalla. (5)  
22. Mielikuvituksen tuote ei tee kipeää. (4)  
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