
’’Oikeastaan mikään ei enää tunnu kunnolla 

vatsanpohjassa’’ 

Huvipuistoharrastaja Marju Saarela, 19 vuotta, osaa jo kaikki 

Linnanmäen laitteet ulkoa. 

”Olen käynyt niin monta kertaa kaikissa Lintsin laitteissa, että tiedän mitä 

niissä tapahtuu. Yllätys niistä on mennyt jo kauan aikaa sitten. Tosin odotan 

aina yhtä innoissani huhtikuun loppua ja vappua, että pääsen taas Lintsille. 

Joku siinä viehättää, ehkä olen vain niin rakastunut huvipuistojen ilmapiiriin. 

Haistan Linnanmäen tuoksun jo näin maaliskuussa”  

”Ruotsalaiset on nynnyjä kun puhutaan huvipuistoista. ”Ei siellä ole mitään. 

Varsinkaan vuoristoratatarjonta ei miellytä mua. Tosin Gröna Lundin 

vetonaula Fritt Fall och Fritt Fall Tilt toimii. Varsinkin se Tilt. Siinä oikeasti 

tuntuu kuin kohta rysähtäisi maahan naama edellä” 

”Paras laite, jossa olen käynyt on El Toro(vuoristorata) jenkeissä New 

Jerseyssä. Tai Kingda Ka, vähän kliseisesti, maailman korkein ja vielä viime 

kesään asti, nopein vuoristorata koko maailmassa. Nopeinhan on nykyään 

Ring Racer Saksassa, Nurburgringissä. Kiihtyy kuulemma 216,9 km/h 2,5 

sekunnissa. Vähän harmittaa kun en ole vielä päässyt kokeilemaan. ” 

”Vaikka söisin nyt kymmenen hattaraa ja sen jälkeen Kieppiin, ei se 

tuntuisi missään.” 

”Pienestä asti rakastin käydä laitteissa. Erityisesti rakastin Särkänniemen 

Possujunaa. Istuin sen kyydissä monta kertaa uudestaan ja uudestaan. Eikä 

kyllä tullut paha olo. Ei mulla oikeastaan ole kertaakaan tullut paha olo. 

Missään laitteessa Eikä mikään ollut koskaan liian hurja, kaikkiin sitä vaan 

mentiin.”  

”Huvipuistot on parhaita. Rakastan huvipuistojen ilmapiiriä, ja sitä tunnelmaa. 

Kun astun huvipuistoon, tuntuu kuin astuisi kaikkien lasten, nuorten ja 

aikuisten ilon tulvimaan paikkaan. Meinaan, että huvipuistoissa on sellainen 

tietty tunnelma kuin koko maailman huolet olisi poistettu. Vain siellä ihminen 

pystyy irtautumaan arjesta, mielestäni.” 

 ”Ehkä siitä on kehittynyt enemmänkin sellainen haaste itselleen kuin 

harrastus, että täytyy löytää paras laite. Mutta kyllä mun täytyy nyt sitten 

myöntää, että ennen Kingda Ka:ta minua vähän jännitti. Eikä vaan vähän.” 



”Tosiaan aika monessa laitteessa ja huvipuistossa on tultu käytyä. Olisikohan 

se jotain 15 puiston luokkaa. Ihan tarkkaa määrää en osaa sanoa. Varsinkin 

Euroopassa olen käynyt monissa, ja jenkeissä parissa. Mutta noi Aasian 

puistot on jääny vähän vähemmälle. Sinne täytyy vielä joskus matkustaa. 

Japaniin. Ne valmistaa siellä niin hulluja laitteita. Ehkä sieltä löytyis joku 

hyvä.” 

”Ja tänä kesänä jää vähemmälle huvipuistoissa käynti, kun pitäisi töissä olla. 

Että saisi rahaa, jotta tosiaan olisi varaa lähteä jonnekin matkalle huvipuistoja 

kiertämään:) ” 

”Mutta tosiaan Lintsi aukee taas kohta, ja sinne oon menossa vappuna. 

Ennenhän se aukes vappuna, mutta nykyään jo vähän ennen. Mutta koska 

perinne on mennä vappuna, niin silloin minäkin sinne menen. Niin sitä 

vappua pitää viettää.” 

 

 

 


