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1 Johdanto   

Iloiset kiljahdukset täyttävät huvipuiston, kun lapset ja aikuiset nauttivat vauhdinhur-

masta vuoristoratojen mutkissa ja karusellien kaarteissa. Linnanmäellä vierailu on mo-

nelle jokakesäinen ilonaihe. Yli 60-vuotias huvipuisto on tunnettu koko Suomessa. Lin-

nanmäen tärkeimpänä vetonaulana ovat sen 44 huvilaitetta, joilla kaikilla on nimi. Nä-

mä nimet ovat esillä huvipuiston kylteissä ja kartoissa. Huvipuiston sadattuhannet kävi-

jät puhuvat laitteista, ja valtakunnallisessa mediassa huomioidaan uusien laitteiden jul-

kistaminen. Tämän työn aiheena on Linnanmäen laitteiden nimet.  

    Kiinnitin laitteiden nimiin erityisesti huomiota vuoden 2004 jälkeen, jolloin 

koko Linnanmäen nimistö ja sanasto muutettiin suomenkieliseksi (Räikkönen 2013). 

Pidin muutosta onnistuneena ja suomalaiselle huvipuistolle sopivana. Linnanmäen ni-

mistön onnistuneisuus on huomattu myös Helsingin yliopistolla asti, kun Suomen kielen 

laitos valitsi vuonna 2004 Linnanmäen laitteiden nimet vuoden kielihelmeksi. Palkitsijat 

kehuivat, että ”laitteet on nimetty iskevin, notkein ja hauskoin sanoin”. (Helsingin yli-

opiston uutisarkisto.) Tässä tutkimuksessa paneudun tarkemmin huvipuiston nimistön 

piirteisiin, keskittyen laitteiden nimiin. Käytän termiä laitenimi kuvaamaan huvilaittei-

den nimiä.   

 Nimistöntutkimuksessa on perinteisesti tutkittu paikannimiä ja henkilönnimiä. 

2000-luvulla on yleistynyt kaupallisten nimien tutkiminen. Tähän nimistön osa-

alueeseen kuuluu erityisesti yritysnimet ja tuotenimet. Kaupallisille nimille on ominais-

ta, että nimien käytöllä on taloudellisia tavoitteita (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 

275). Linnanmäki ei ole yritys, eikä laitteita voi pitää sen ”tuotteina”. Huvipuistoa pitää 

yllä Lasten Päivän Säätiö, joka tukee lastensuojelutyötä Linnanmäestä saaduilla tuloilla 

(Lasten Päivän Säätiö). Huvipuisto kuitenkin tavoittelee voittoa, kuten yritykset. Laittei-

ta käyttävät maksavat asiakkaat, joita pyritään houkuttelemaan paikalle. Huvipuiston on 

otettava huomioon toiminnassaan markkinointi, viestintä ja kuluttajat eli kaupallisesta 

yritysmaailmasta tuttuja asioita. Laitenimien funktiot ovatkin likimain samoja kuin kau-

pallisten nimien.  

 Tutkimukseni sijoittuukin kaupallisten nimien raja-alueelle. Elämänpiirin kau-

pallistuminen on vaikuttanut myös nimistöön, ja erilaiset nimet ovat saaneet kaupallisia 

sävyjä. Esimerkiksi julkisten organisaatioiden nimet, tv-ohjelmien ja kirjojen nimet,  
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tapahtumien nimet ja kauppakeskusten nimet ovat kaupallisten nimien raja-alueella. 

(Ainiala ym. 2008: 323.) Tutkimukseni asettuu nimistöntutkimuksessa tähän kirjavaan 

joukkoon.  

 Tutkin Linnanmäen laitenimiä vuonna 2013 kandidaatintyössäni, jossa sovelsin 

kaupallisia nimiä varten luotua funktionaalis-semanttista analyysia laitenimiin (Kyytsö-

nen 2013). Jatkan saman aiheen parissa, mutta lavennan tutkimusta käsittämään lai-

tenimien analyysin lisäksi laitteiden käyttäjien käsityksiä laitenimistä. Tutkimusta teh-

dessäni en ole voinut olla kiinnittämättä huomiota siihen, kuinka usein Linnanmäen 

laitteiden nimistä puhutaan. Olen kuunnellut sivukorvalla Suomenlinnan piknikillä naa-

puriseurueen laitekokemuksia ja seurannut kiinnostuneena sukujuhlissa keskustelua 

Linnanmäki-vierailusta. Laitenimet ovat jatkuvasti esillä ja käytössä, mikä tekee aihees-

ta mielenkiintoisen tutkimuskohteen.  

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tarkastelen työssäni Linnanmäen laitenimiä. Näkökulmana on kaksi nimistöntutkimuk-

sellista tutkimuslinjaa: funktionaalis-semanttinen analyysi ja sosio-onomastinen analyy-

si. Tarkoituksena on selvittää, minkälainen on laitenimien rakenne, merkityssuhde ja 

tehtävät. Tässä käytän apunani Paula Sjöblomin (2006) luomaa funktionaalis-

semanttista mallia. Lisäksi minua kiinnostaa laitenimien käyttö sekä suhtautuminen nii-

hin. Siksi selvitän kielenkäyttäjien näkemyksiä Linnanmäen laitenimistä. Tämä osa tut-

kimuksestani on sosio-onomastista ja kansanonomastista eli nimien käytön ja variaation 

tutkimusta sekä nimiin suhtautumisen tutkimista. Käyttämistäni tutkimusmetodeista 

kerron tarkemmin johdannon luvussa 1.3.    

 Työni jakautuu kahteen analyysilukuun. Luvussa 3 käyn läpi jokaisen laitenimen 

ja analysoin niitä funktionaalis-semanttisesti. Analyysimallin kantavana ajatuksena on, 

että nimen merkitys on yhtä tärkeä kuin nimen muoto ja viittaussuhde (Sjöblom 2006: 

18). Tarkoituksena on saada kattava kuva laitenimien ominaispiirteistä.  Luvussa 3 py-

rin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

- Minkälainen rakenne laitenimillä on?  

- Millaisia merkityssuhteita laitenimet kantavat?  

- Millaisia funktioita laitenimillä on?  
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Kun näihin kysymyksiin saadaan vastaukset, samalla selviää vastaus kysymykseen:  

- Mikä laitenimi oikeastaan on, mitä sillä ilmaistaan ja millaisin kielellisin kei-

noin?  

 Luvussa 4 siirryn pohtimaan laitenimiä kielenkäyttäjien näkökulmasta. Tutkin, 

mitä nimiä Linnanmäen asiakkaat ja työntekijät käyttävät laitteista. Käsittelen luvussa 

virallisten laitenimien lisäksi epävirallisia nimiä. Lisäksi selvitän, miten kielenkäyttäjät 

suhtautuvat virallisiin laitenimiin. Tavoitteenani on tehdä laitenimistä sosio-onomastista 

tutkimusta, jossa keskiössä on seuraavat kysymykset:  

- Minkälaisia nimiä laitteista käytetään?  

- Minkälaista variaatiota nimien käytössä esiintyy?  

- Miten laitenimiin suhtaudutaan?  

- Millaiset laitenimet miellyttävät kielenkäyttäjiä eniten? Entä millaisista laiteni-

mistä pidetään vähiten? Miksi? 

Samalla pohdin muun muassa sitä, miten asiakkaiden ja työntekijöiden nimien käyttö 

eroaa toisistaan. Tämänkaltaisen tutkimuksen mahdollistaa kyselyaineisto, jonka avulla 

pystyn selvittämään kielenkäyttäjien näkemyksiä. Aineistosta kerron lisää luvussa 1.2. 

Samalla kyselylomakkeella sain myös selville, mitä mieltä Linnanmäen laitenimien kie-

lestä ja nimien vaihtamisesta ollaan.  

1.2 Aineisto  

Tutkimusaineistonani ovat Linnanmäen laitenimet sekä vastaukset kyselytutkimukseeni. 

Nimien funktionaalis-semanttisessa analyysissa luvussa 3 aineistona ovat Linnanmäen 

laitteiden nimet. Luvun 4 analyysi taas pohjautuu aineistoon, jonka olen saanut kysely-

tutkimuksen avulla. Tämä aineisto on kerätty e-lomakkeen avulla maaliskuussa 2014, ja 

vastauksia kertyi yhteensä 200.    

 Linnanmäellä on yhteensä 44 laitetta, jolla jokaisella on nimi. Nämä nimet löy-

tyvät laitteen luota kylteistä, huvipuiston opaskartoista ja Linnanmäen kotisivuilta. Olen 

poiminut laitenimet kotisivuilta, jossa jokaisesta laitteesta on kuva, lyhyt esittelyteksti 

sekä laitteen tekniset tiedot, kuten valmistusmaa ja valmistusvuosi. Aakkosellinen lista 

laitenimistä on liitteessä 1. Olen liittänyt tekstin lomaan myös kuvia laitteista havainnol-

listukseksi ja analyysini tueksi. Kuvat ovat itse ottamiani, ellei toisin mainita.  
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 Olen rajannut aineiston koskemaan ainoastaan laitteiden nimiä. Linnanmäellä on 

laitenimien lisäksi yhteensä 19 pelin nimeä, alueiden ja paikkojen nimiä sekä ravinto-

loiden ja kahviloiden nimiä. Teen Linnanmäen nimistöön laajemman katsauksen luvus-

sa 2.2.   

 Tutkimuksessa suurena apuna on haastatteluaineisto. Pääsin haastattelemaan 

helmikuussa 2013 Linnanmäen toimitusjohtajaa Risto Räikköstä, joka toimi tehtäväs-

sään 2001–2014 (Wikipedia 2014a). Hän on vaikuttanut muun muassa huvipuiston kie-

liuudistukseen sekä laitteiden nimeämiseen. Haastattelun yhteydessä sain mukaani tau-

lukon, jossa luetellaan kaikki Linnanmäen laitteet käyttövuosineen. Taulukosta on hyö-

tyä laitenimien historian selvittämisessä: minkälaisia laitenimiä Linnanmäellä on ollut ja 

kuinka vanhoja nykyiset nimet ovat.   

 Virallisten laitenimien lisäksi aineistona on kyselytutkimus, jonka avulla selvi-

tän laitenimien käyttöä, variaatiota sekä suhtautumista nimiin. Kyselytutkimuksen vas-

taukset toimivat aineistonani luvun 4 analyysissa. Toteutin kyselyn Helsingin yliopiston 

e-lomakkeen avulla. Lomake oli auki verkossa kahden viikon ajan 4.3.–18.3.2014. Käy-

tännössä kaikki vastaukset tulivat kuitenkin kolmen ensimmäisen aukiolopäivän aikana. 

Vastauksia tuli yhteensä tasan 200. Linkki lomakkeeseen kiersi sosiaalisessa mediassa, 

muun muassa Facebookissa ja Twitterissä. Julkaisin linkin ja pyynnön vastata kyselyyn 

myös Suomen huvipuistoseuran keskustelufoorumilla (http://huvipuistoseura.org-

/forum/), missä keskustellaan esimerkiksi huvipuistokokemuksista ja uutuuslaitteista.

 Kyselylomake (liite 2) koostui neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin 

vastaajan taustatietoja: asuinpaikkaa ja ikää. Lisäksi lomakkeeseen merkittiin, kuinka 

usein Linnanmäellä käydään ja mahdollinen työntekijyys Linnanmäellä. Toinen osio 

keskittyi laitenimien käyttöön ja vaihteluun. Selvitin näitä seikkoja valokuvien avulla. 

Lomakkeessa oli yhteensä seitsemän kuvaa eri laitteista. Kuvien perusteella vastaajan 

tuli kertoa laitteesta käyttämänsä nimet.  

 Kolmannen osion otsikkona on ”Mielipide nimistä”. Osion avulla tutkin vastaa-

jien suhtautumista laitenimiin. Vastaajan tuli valita 22 laitenimen listasta kolme miellyt-

tävintä nimeä sekä kolme nimeä, joista pitää vähiten. Valinnat piti myös perustella. Lis-

tattuna oli siis puolet kaikista laitenimistä. Tein karsinnan, jotta kyselystä ei tulisi liian 

raskas ja vaihtoehtojen seasta löytyisi helposti omat suosikit ja ”inhokit”. Valitut nimet 

ovat iältään, kielelliseltä rakenteeltaan ja merkityssuhteeltaan erilaisia, jotta erilaiset 

nimityypit ovat edustettuina.    

  

http://huvipuistoseura.org-/forum/
http://huvipuistoseura.org-/forum/
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 Kyselyn lopuksi vastaajille oli jätetty tilaa ”vapaalla sanalle”, johon sai kirjoittaa 

vapaasti ajatuksia Linnanmäen laitenimistä, jonkin mieltä askarruttamaan jääneen asian 

tai mielipiteen kyselystä. Neljäs osio ei siis ollut pakollinen, mutta hyvin monella oli 

kuitenkin sanottavaa Linnanmäen nimistä. Erityisesti laitenimien suomenkielistäminen 

puhutti ihmisiä puolesta ja vastaan. Sekä asiakasvastaajista että työntekijöistä lähes puo-

let kirjoitti jotakin osioon. Näitä vastauksia analysoin luvussa 4.2.4.    

 Seuraavaksi kerron, ketkä vastasivat kyselyyni. Jaan saamani 200 vastausta kah-

deksi eri aineistoksi, sillä onnekkaasti myös Linnanmäen työntekijät löysivät kyselyni. 

Olin suunnitellut lomakkeen kysymykset erityisesti Linnanmäen asiakkaat ja laitteiden 

”tavalliset” käyttäjät huomioiden, mutta ajatuksena oli, että myös työntekijät voisivat 

vastata samoihin kysymyksiin. Taustatieto-osiossa oli kohta, jonka sai rastittaa, jos vas-

taaja on ollut työntekijänä Linnanmäellä. Tällaisia vastaajia oli 90 eli 45 % kaikista vas-

taajista. Vastaukset siis muodostavat kaksi eri aineistoa: asiakkaiden vastaukset sekä 

työntekijöiden vastaukset.   

 Asiakkaille laitteet ja niiden nimet ovat osa huvipuistoelämystä. Työntekijät 

ovat ammattiryhmä, joille laitteiden nimet ovat osa työtä ja täten tuttuja. On kuitenkin 

muistettava, että lomakkeen kysymyksenasettelu ei kerro, milloin ja kuinka kauan työn-

tekijäksi itsensä ilmoittanut on ollut Linnanmäellä töissä. Termillä työntekijä tarkoitan 

kaikkia niitä vastaajia, jotka ovat joskus olleet töissä Linnanmäellä. Työntekijä voi siis 

olla viimeiset viisi vuotta työskennellyt Vuoristoradan jarrumies tai kymmenen vuotta 

sitten yhden kesän työskennellyt kioskimyyjä.   

 Suurin osa vastaajista asuu pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, etenkin Hel-

singissä. Tähän varmasti vaikutti se, että linkki lomakkeeseen kiersi sosiaalisessa medi-

assa enimmäkseen tuttavien kautta ja tuttavapiiri on keskittynyt omalle asuinalueelle. 

Myös Linnanmäen sijainti vaikuttaa siten, että vastaajat tulevat lähiseudulta. Työntekijät 

asuvat luonnollisesti melko lähellä työpaikkaansa, ja siksi heidän kohdallaan Helsinki ja 

pääkaupunkiseutu korostuvat. Kuitenkin vastaajia oli molemmissa ryhmissä myös Uu-

denmaan ulkopuolelta (Joensuu, Jyväskylä, Jämsänkoski, Kokkola, Kouvola, Kuopio, 

Lahti, Mänttä-Vilppula, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Tallinna, Tampere, Turku ja 

Ulvila.) Vastauksia siis tuli ympäri Suomea ja yksi jopa Virosta.  

 Mielenkiintoinen huomio on, että asuinpaikalla ei vaikuta olevan merkitystä 

vierailutiheyteen Linnanmäellä. Esimerkiksi asiakasvastaajista jyväskyläläinen ja ulvi-

lainen ilmoittivat käyvänsä Linnanmäellä monta kertaa vuodessa ja oululainen kerran 

vuodessa. Asiakkaista 60 % vierailee Linnanmäellä kerran vuodessa tai useammin. 
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Työntekijöille kertyy luonnollisesti käyntejä työn vuoksi. 95 % työntekijöistä merkkasi 

käyvänsä Linnanmäellä kerran vuodessa tai useammin. Tarkat prosenttiluvut käyntiti-

heydestä löytyvät taulukosta 1.  

Taulukko 1. Vastaajien käyntitiheys Linnanmäellä.  

 Asiakkaat Työntekijät 

Monta kertaa vuodessa 16 % 66 % 

Kerran vuodessa 44 % 29 % 

Joka toinen vuosi 17 %  4 % 

Kerran viidessä vuodessa 17 % 0 % 

Kerran 10 vuodessa 4 % 1 % 

Harvemmin 2 % 0 % 

  

 Vastaajien ikäjakauma on esitelty taulukossa 2. Alle 10-vuotiaita on ainoastaan 

yksi vastaaja, ja yli 60-vuotiaita vastaajia ei ole lainkaan. Tämä johtuu luultavimmin 

siitä, että kysely toteutettiin internetissä, joka ei saavuta helposti pieniä lapsia ja van-

huksia. Annetuissa ikähaarukoissa toistuu kymmenluvut, joten ikäjakauma ei ole mate-

maattisesti täsmällinen. Esimerkiksi 30-vuotias on saattanut merkata itsensä joko       

20–30-vuotiaaksi tai 30–40-vuotiaaksi. Tutkimuksen kannalta tällä ei ole kuitenkaan 

merkitystä, vaan ikäjakauman tarkoituksena on näyttää mahdollisimman selkeästi eri 

ikäryhmien edustus.  

Taulukko 2. Vastaajien ikäjakauma. 

 

  

 

 

 

 

 

Ikä Asiakkaat Työntekijät 

Alle 10 1 % 0 % 

10–15 5 % 0 % 

15–20 9 % 15 % 

20–30 17 % 82 % 

30–40 39 % 2 % 

40–50 20 % 1 % 

50–60 9 % 0 % 

60–70 0 % 0 % 

Yli 70 0 % 0 % 
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 Asiakkaista suurin osa on 20–50-vuotiaita aikuisia. Työntekijöistä 97 % eli lähes 

kaikki ovat ikähaarukassa 15–30. Iästä voi päätellä, että työntekijöistä monella on ollut 

tuore työsuhde Linnanmäellä, sillä huvipuistossa työskentelee kesäisin lähes yksin-

omaan nuoria.   

 Taustatiedot siis osoittavat, että työntekijöistä suurin osa on nuoria pääkaupun-

kiseutulaisia, jotka työnsä puolesta viettävät paljon aikaa Linnanmäellä. Kuitenkin ne 

muutamat työntekijävastaajat, jotka kertoivat käyvänsä Linnanmäellä vain joka toinen 

vuosi tai kerran kymmenessä vuodessa, ovat luultavimmin entisiä työntekijöitä. Onkin 

tärkeää muistaa, että työntekijöiden työsuhteen ajankohdasta ja pituudesta ei ole tietoa. 

Jos vastaajan työsuhteesta sattuu olemaan vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä aikaa, hä-

nen nykyinen näkökulmansa voi vastata enemmän asiakkaan näkemyksiä.   

 Asiakkaiden keskuudessa on enemmän hajontaa iässä ja käyntitiheydessä, mikä 

on hyvä asia, sillä Linnanmäen asiakaskunta on hyvin moninaista: huvipuistoon tullaan 

ympäri Suomea, ja lapsiperheiden lisäksi alueella käy paljon nuoria ja eläkeläisiä. Lin-

nanmäellä käy myös koululaisia luokkaretkillä ja yritysten työntekijöitä virkistyspäivillä 

ja juhlissa.   

 Kyselylomakkeessa oli paljon avoimia kysymyksiä, joten aineisto perustuu suu-

rilta osin vastaajien itse tuottamaan tekstiin ja perusteluihin. Avointen kysymysten vas-

tauksia käsitellessäni olen korjannut selvät kirjoitus- ja lyöntivirheet. Muuten esimer-

keissä on alkuperäinen kirjoitusasu. Nimien variaatiota käsitellessä käytän nimistä oi-

keakielistä muotoa. Jos siis aineistosta löytyisi muodot ’Top Spin’, ’top spin’, ’top-spin’ 

ja ’TopSpin’, lasken kaikki Top Spinin eri kirjoitusasuiksi ja käytän tekstissä virallista 

muotoa Top Spin. 

1.3 Tutkimusmetodit  

Laitenimet ovat nimistöntutkimuksessa kategoria, jota ei ole aikaisemmin tutkittu. Ni-

mistön kentässä laitenimet voidaan luokitella kuuluviksi kulttuurinimiin, ja kyseisen 

käsitteen alla rakennelmien nimiin. Laitteet ovat ominaisuuksiltaan moninaisia. Usein 

käyttäjä on laitteen kyydissä paikallaan istuen, mutta muutama laite, kuten Vekkula tai 

Kammokuja, ovat enemmänkin paikkoja, joiden sisällä liikutaan vapaasti (ks. s. 26). 

Laitteilla on myös pysyvä, osoitettava sijainti.   

 Johdannon alussa (s. 1) sijoitin tutkimusaiheeni kaupallisten nimien raja-

alueelle. Siksi tärkeänä lähtökohtana on kaupallisen nimistön teoria. Tutkimusmallina 
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toimii Paula Sjöblomin (2006) yritysnimien funktionaalis-semanttinen analyysimalli, 

josta kerron myöhemmin tässä luvussa. Koska aineistoni ei kuitenkaan suoranaisesti 

kuulu kaupallisiin nimiin, funktionaalis-semanttista analyysia on käytettävä muokaten, 

omaan ainestooni sopivammalla tavalla.  

 Kaupallisia nimiä on Sjöblomin lisäksi tutkinut mm. Anna Suntio pro gradu       

-työssään (2014), jonka aiheena on suomen kieli ja suomalaisuus pörssiyhtiöiden nimis-

sä. Suntion tutkimuksen mukaan suomalaisissa pörssiyhtiöiden nimissä näkyy suoma-

laisuus. Kulttuurimme on vaikuttanut nimenantoon tiedostetusti tai tiedostamatta. (Sun-

tio 2014: 83.) Suomen kielen merkitys korostuu myös tässä työssä, sillä kaikki Linnan-

mäen laitteet on tietoisesti nimetty suomeksi. Läheisiä omalle tutkimukselleni ovat 

myös tutkimukset tuotenimistä. Saara Ujaisen pro gradu (2007) lastenvaatenimistön 

rakenteesta, merkityksestä ja funktioista noudattaa pääosin samaa analyysimallia kuin 

laitenimien analyysi.     

 Kaupallisten nimien raja-alueelle sijoittuu useita tutkimuksia. Janne Seppälä on 

tehnyt väitöskirjan (2013) epävirallisista kulkineennimistä. Lasse Hämäläinen (2012) on 

tutkinut verkkopeliyhteisön käyttäjänimiä mm. tehden käyttäjänimistä rakenneanalyysin 

funktionaalis-semanttisen mallin pohjalta. Lisäksi tutkimuskohteena ovat olleet esimer-

kiksi yhtyeiden nimet ja laivojen nimet (ks. Kulmala 2006, Schybergson 2009).   

 Tärkeä osa työtäni on analysoida jokainen Linnanmäen laitenimi funktionaalis-

semanttisesti. Kyseinen analyysimalli tarjoaa erityisesti kaupallisten nimien tutkijoille 

uraauurtavan tavan tutkia nimistöä. Väitöskirjassaan Toiminimen toimenkuva – Suoma-

laisen yritysnimistön rakenne ja funktiot (2006) Paula Sjöblom tuo proprien tutkimiseen 

uuden menetelmän, joka pohjautuu muun muassa kognitiivisiin ja funktionaalisiin kieli-

teorioihin. Menetelmän tarkoituksena on luoda yleiskuva yritysnimistöstä  kuvaamalla 

nimien kielellistä rakennetta, muotoihin liittyviä merkityksiä sekä nimien interpersonaa-

lisia funktioita. Nämä kolme osa-aluetta ovat yhteydessä toisiinsa. Sjöblomin yhtenä 

päämääränä oli selvittää, miksi yritysnimellä näyttää olevan merkitystä. Nimi ei ole vain 

mielivaltainen ja merkityksetön etiketti, vaan nimellä on semanttinen sisältö. Nimen 

semanttisuus kytkeytyy nimen rakenteeseen sekä nimen käyttöön. (Sjöblom 2006: 247.)  

 Sjöblomin analyysissa korostuu nimen merkitys suhteessa sen tarkoitteeseen. 

Tarkoituksena ei ole selvittää nimenantoperusteita, vaan nimien semantiikkaa nimiä 

käyttävän ja nimiä luovan kieliyhteisön jäsenen näkökulmasta (Sjöblom 2006: 248). 

Nimien merkitystä siis pohditaan kieliyhteisön kannalta. Nimi herättää kielenpuhujissa 

erilaisia mielleyhtymiä, assosiaatioita. Nämä yhteiset assosiaatiot kuuluvat nimen kie-
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lelliseen merkitykseen. Käsitys nimen merkityksestä perustuu kognitiiviseen kielentut-

kimukseen, jonka mukaan kielellisellä muodolla on aina merkitys (Sjöblom 2006: 62). 

Vaikka Sjöblom tutkii kaupallisia yritysnimiä, hänen teoreettiset lähtökohtansa ovat 

siirrettävissä myös muihin nimikategorioihin, kuten laitenimiin. Kun kuvaan laitenimien 

rakennetta, merkitystä ja funktioita, pystyn muodostamaan yleiskuvan tästä nimikatego-

riasta.   

 Seuraan Sjöblomin funktionaalis-semanttista analyysimallia, mutta sovellan sitä 

tarpeellisin osin laitenimiin sopivaksi. Esimerkiksi nimien rakenteen luokittelussa käy-

tän apunani myös paikannimien rakenneanalyysia. Laitenimien rakenteen selvittämises-

sä keskeistä on jakaa nimi nimenosiin. Nimenosat jaotellaan semanttisin perustein. Ni-

men merkitystä lähestytään kognitiivisesta näkökulmasta. Sjöblom korostaa, että propri 

osallistuu merkitysten rakentamiseen aivan kuin kielen muutkin sanat. Proprin merkitys 

on kuvattavissa suhteessa eri kognitiivisiin alueisiin. Merkityssuhde voi olla suora, epä-

suora, pakattu tai katkaistu. (Sjöblom 2006: 203–204.) Sjöblom muistuttaa, että nimillä 

on myös muita funktioita kuin yksilöinti ja identifiointi. Nimiä voi tutkia siinä sosiaali-

sessa kontekstissa, jossa nimet syntyvät ja jossa niitä käytetään. Sjöblom jakaa yritys-

nimien funktiot interpersonaalisiin tehtäviin, joita ovat informatiivinen, houkutteleva, 

käytännöllinen, integroiva ja individualisoiva funktio. (mts. 70, 230.) Näitä samoja 

funktioita voi soveltaa myös laitenimiin.  

 Kun nimiä analysoidaan funktionaalis-semanttisesti , taustalla vaikuttaa koko 

ajan ajatus, että merkitys syntyy kielenpuhujien yhteisistä assosiaatioista, ja että nimien 

tehtävät ovat yhteydessä kielen käyttöön. Siksi onkin erityisen kiinnostavaa tutkia myös 

sitä, mitä sanottavaa kielenkäyttäjillä on Linnanmäen laitenimistä.    

 Nimistöntutkimuksessa on siirrytty yhä enemmän nimien etymologian selvittä-

misestä nimien käytön selvittämiseen. Tällöin näkökulma on nimienkäyttäjissä eli kie-

lenkäyttäjissä, jotka puhuvat nimistä ja käyttävät niitä. Sosiolingvistinen nimistöntutki-

mus eli sosio-onomastiikka huomioi sen sosiaalisen ja tilanteisen kentän, jossa nimiä 

käytetään (Ainiala ym. 2008: 75). Tutkimuksen kohteena on nimien käyttö ja variaatio. 

Sosio-onomastinen tutkimus sai alkunsa Suomessa 1970-luvulla, kun Kurt Zilliacus 

kannusti tutkimaan paikannimistön variaatiota ja vaihteluita eri yksilöiden kielessä. Ole-

tuksena oli, etteivät nimistöt osoittautuisi niin yhtenäisiksi kuin oli luultu. Tämä oletta-

mus todistettiin myöhemmin oikeaksi. 1990-luvulta lähtien sosio-onomatinen tutkimus-

tapa vahvistui paikannimien tutkimuksessa ja on nyttemmin levinnyt laajemmin nimis-

töntutkimukseen. (Ainiala ym. 2008: 75).  
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 Sosio-onomastista tutkimusta on tehty esimerkiksi naisten ja miesten nimitaidos-

ta, jossa tarkoituksena on tutkia, minkä laajuinen ja millaisista nimistä koostuva paikan-

nimivarasto samalla seudulla asuvilla yksilöillä on (Ainiala ym. 2008: 145). Tämän kal-

tainen tutkimus edustaa erityisesti varhaisempaa sosio-onomastiikkaa (ks. esim. Ikonen 

2001). Kielen käyttö ja variaatio ovat olleet myös keskiössä, kun on tutkittu esimerkiksi 

lukiolaisten epävirallisten paikannimien käyttöä (Lievonen 2002).   

 Paikannimitutkimuksessa on todettu, että ihminen nimeää niitä paikkoja, joista 

on tarpeen puhua ja myös käyttää itselleen tarpeellista nimistöä. Täten yksilölliset erot 

nimien käytössä voivat olla suuria (Ainiala ym. 2008: 144). Oletan, että variaatiota syn-

tyy myös laitenimien kohdalla, sillä ihmisillä on erilaisia tarpeita puhua laitenimistä. 

Tärkeä tekijä on laitteen tuttuus eli eräänlainen nimitaito: kolmen pienen lapsen äiti tun-

tee paremmin lapsille suunnattuja laitteita kuin teini-ikäinen, joka on innostunut hur-

jemmista laitteista. Työntekijä taas tuntee laitteet työnsä kautta. Erilaisten huvipuistokä-

vijöiden nimien käyttö ja nimivariaatio eroavat toisistaan.  

 Sosio-onomastiikkaan kuuluu myös kansanlingvistinen nimistöntutkimus eli 

kansanonomastiikka.  Siinä tarkastelun kohteena on kielenkäyttäjien suhtautuminen 

nimiin ja nimiin liittyvät asenteet (Ainiala ym. 2008: 77). Tätä tutkimustapaa on käytet-

ty erityisesti kaupunkinimistön tutkimuksessa, esimerkiksi tutkittaessa asukkaiden suh-

tautumista asuinympäristönsä nimistöön (ks. esim. Aalto 2002). Työssäni tutkin, minkä-

laisista laitenimistä pidetään ja miksi. Selvitän myös, mistä syistä joistain laitenimistä 

pidetään vähemmän.    

 Esittelen vielä tämän alaluvun lopuksi muutamia tutkimukselleni keskeisiä ter-

mejä, jotka liittyvät nimistöntutkimuksellisiin metodeihin. Variaation tutkimuksessa on 

keskeistä tehdä ero virallisen nimen ja epävirallisen nimen välille sekä proprin ja appel-

latiivin välille.    

 Virallisen nimen lisäksi laitteella voi olla epävirallisia nimiä tai nimivariantteja 

(eli nimen rinnakkaismuotoja). Epäviralliset nimet voidaan jaotella kahteen ryhmään: 

sekundaareihin ja primaareihin nimiin. Sekundaarit epäviralliset nimet on luotu viralli-

sen nimen mukaan (Kyöpis < Kyöpelinvuoren Hotelli). Niitä muodostetaan usein viralli-

sia nimiä lyhentämällä tai liittämällä kantanimen typistymään jokin johdinaines. Pri-

maarit epäviralliset nimet ovat virallisesta nimestä riippumatta annettuja, tarkoitetta 

jollakin tapaa kuvailevia nimiä (esimerkiksi Kauhu < Kyöpelinvuoren Hotelli). (Ainiala 

ym. 2008: 138.)   
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 Useilla laitenimillä on virallisen nimen lisäksi yleisnimi, joka kuvaa laitteen lajia 

(esimerkiksi vuoristorata tai maailmanpyörä). Nimien käyttöä tutkittaessa erisnimen ja 

yleisnimen raja on häilyväinen, sillä kielenkäyttäjälle yleisnimi voi toimia tietyssä kon-

tekstissa myös erisnimenä. Termi propri tarkoittaa erisnimeä. Appellatiivi tarkoittaa taas 

yleisnimeä. Esimerkiksi Jussi ja Rinkeli ovat yksilöiviä propreja ja poika ja maailman-

pyörä ovat lajinsa edustajia eli appellatiiveja. Virallinen laitenimi on siis aina propri.  

1.4 Tutkimuksen kulku  

Johdannossa olen kuljettanut lukijan työni aiheen pariin ja eritellyt tutkimukseni lähtö-

kohdat, kuten käyttämäni aineistot ja metodit. Seuraavaksi siirrytään ikään kuin huvi-

puiston porteista sisään, ja paneudutaan lähemmin Linnanmäen nimistöön. Luvussa 2 

tehdään yleiskatsaus Linnanmäen nimistön historiaan ja käsitellään Linnanmäen nykyis-

tä kielellistä maisemaa sekä huvipuiston kielellisiä valintoja. On tärkeää saada koko-

naiskuva Linnanmäen nimistön tilanteesta, jotta yksittäisiä laitenimiä voi peilata sitä 

vasten.   

 Ensimmäisessä varsinaisessa analyysiluvussa (luku 3) paneudutaan Linnanmäen 

laitenimiin funktionaalis-semanttisesti. Laitenimien rakenteen käsittelyä pohjustan pai-

kannimien ja yritysnimien tutkimusteorioilla, jonka jälkeen jaan nimet nimenosiin ja 

tarkastelen nimien leksikaalista ainesta. Sen jälkeen käsittelen nimien ja laitteiden väli-

siä merkityssuhteita. Luokittelen perustellen jokaisen laitenimen merkityssuhteen joko 

suoraksi, epäsuoraksi tai pakatuksi.  Pohdin myös, minkälaisia semanttisia verkostoja 

nimet muodostavat eli minkälaisia aihepiirejä nimissä näkyy. Kun nimien rakenne ja 

merkityssuhteet ovat selvillä, siirryn nimien funktioiden pariin. Kerron, kuinka laiteni-

met voivat olla informatiivisia, houkuttelevia, käytännöllisiä, integroivia ja individua-

lisoivia.  

 Toisen analyysiluvun (luku 4) fokus on kyselylomakkeesta saamissani vastauk-

sissa. Ensin käsittelen nimien käyttöä ja variaatioita luvussa 4.1. Erittelen ja analysoin 

seitsemän eri laitteen nimivariaatiota. Tutkin samalla, miten asiakkaiden ja työntekijöi-

den nimivariaatiot eroavat. Luvun päätteeksi teen kokoavan katsauksen, jossa pureudun 

aineistossa ilmeneviin yleisempiin piirteisiin sekä erikoisimpiin yksittäistapauksiin. Lu-

vussa 4.2 selviää, miten laitenimiin suhtaudutaan. Tutkin, minkälaisin perusteluin nimiä 

pidetään miellyttävinä. Yhtä lailla selvitän myös syitä, miksi joistakin nimistä pidetään 

vähemmän. Olen tehnyt kaavioita, joista selviää nimien suosiojärjestys. Luvun lopuksi 



12 
 

kokoan vastaajien ajatuksia kyselylomakkeen vapaa sana -osiosta. Osiossa vastaajat 

kommentoivat erityisesti laitenimien suomalaistamista. Lopuksi-luvussa teen yhteenve-

toa ja päätelmiä tutkimukseni tuloksista.  
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2 Linnanmäen nimistö  

Linnanmäen huvipuisto avautui yleisölle 27.5.1950. Huvipuistossa on vieraillut sen jäl-

keen yli 50 miljoonaa kävijää. (Linnanmäen uutishuone 2014.) Huvipuisto on tunnettu 

koko Suomessa, ja korkean mäen päältä kohoavat laitteet on yksi kuuluisimmista Hel-

singin tunnusmerkeistä. Tässä luvussa tarkastelen Linnanmäen eri-ikäisiä nimikerros-

tumia sekä tämänhetkistä nimistöä. Kerron myös, miten laitteiden nimeäminen tapahtuu 

sekä pohdin, onko nimeämisessä nähtävissä jonkinlaisia nimitrendejä.    

  Ensin kerron lyhyesti Linnanmäen laitteiden historiasta, jotta nykyajan tilanteen 

voisi ymmärtää paremmin. Laitteet ovat ajan saatossa vaihtuneet, ja koko alueen kieli-

maisema on kokenut muutoksia. Kielimaisema eli Linguistic landscape on kielitieteen 

termi, joka on kotiutunut erityisesti sosiolingvistiikkaan. Sillä tarkoitetaan kieltä, jota 

kohdataan julkisissa tiloissa. Tutkimuksen kohteena on katukyltit, mainoskyltit, paikko-

jen, katujen, liikkeiden nimet ja kaikenlaiset julkiset tekstit tietyllä rajatulla alueella. 

(Gorter 2006: 2.) Tarkalla kielimaiseman analyysilla voidaan tutkia esimerkiksi vä-

hemmistökielien asemaa (ks. esim. Linkola 2014). Tarkoitukseni ei ole tehdä tutkimusta 

Linnanmäen huvipuistoalueen kielimaisemasta, mutta käytän termiä kielimaisema sup-

peammassa merkityksessä kuvaamaan Linnanmäen nimistön ja sanaston kokonaisku-

vaa. Kylteissä, tauluissa ja seinillä esiintyvät nimet ja sanat muodostavat yhteisen kielel-

lisen maiseman, jota vasten yksittäisiä nimiä voi tarkastella.  Tällä hetkellä Linnanmäen 

kielimaisemaa leimaa suomenkielisyys. Pystyn taustoittamaan Linnanmäen nimistön 

tämänhetkistä tilannetta, sillä vierailin Linnanmäellä 28.2.2013 ja haastattelin toimitus-

johtaja Risto Räikköstä.  

2.1 Nimistön historiaa  

Linnanmäki on kasvanut ja kehittynyt sen yli 60-vuotisen historian aikana. Laitteet ovat 

kuitenkin olleet huvipuiston keskiössä alusta saakka. Jotkin laitteet ovat pysyneet suosi-

ossa vuosikymmeniä, jotkin laitteet ovat olleet käytössä vain muutamia vuosia. Lin-

nanmäki ei ole alueena staattinen vaan uudistuva, ja siksi sen historiaan mahtuu lukuisia 

nimiä.   

 Huvipuiston nimi Linnanmäki (Borgbacken) on perinnäinen paikannimi. Helsin-

gin kaupunki vuokrasi Lasten Päivän Tivolille paikan Vesilinnanmäeltä Alppilan kau-

punginosasta vuonna 1950 (Holopainen 2000: 10). Vesilinnanmäki oli epävirallinen 
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nimi alueelle Alppilassa, missä sijaitsevat suuret vesisäiliöt. Nimi oli käytössä 1900-

luvun alkupuolelta alkaen, ja se lyhennettiin usein asuun Linnanmäki. Huvipuiston pe-

rustajat siis nimesivät huvipuiston alueen epävirallisen nimen mukaan. (Helsingin ka-

dunnimet 1981: 147.)  Linnanmäellä on useita slanginimiä, kuten Borgis, Boris, Lindsi, 

Linski, Lintsi, Lintsika, Lintsikka, Lintski, Lintsu, Lintzi, Linzi ja Slottebacka (Paunonen 

2010: 490). Tunnetuin ja käytetyin epävirallinen nimi on Lintsi. Vesilinnanmäkeä kut-

suttiin Lintsiksi jo 1900-luvun alkupuolella. Huvipuiston perustaminen Vesilinnanmäel-

le herätti aikanaan ihmetystä, sillä alue oli tunnettu paitsi lähiseudun lapsien leikkipaik-

kana myös laitapuolen kulkijoiden majapaikkana. (mts. 490.) 

 Aikojen saatossa monia laitteita on kadonnut ja uusia tullut tilalle. Välillä pois 

käytöstä otettu laite on tullut takaisin uutena versiona, jolloin myös nimi on voinut vaih-

tua. Muutama laite, kuten Vuoristorata ja Karuselli, ovat kestäneet aikaa ja olleet käy-

tössä 1950-luvulta lähtien tähän päivään asti (Laitehistoria). Muita vanhimpia, mutta 

edelleen käytössä olevia laitteita ovat Vekkula ja vesitornia kiertävä juna, joka on nyky-

ään nimeltään Muksupuksu. Molemmat laitteet ovat pysyneet paikoillaan 1960-luvulta 

lähtien. Myös maailmanpyörä, kummitusjuna ja törmäilyautot ovat olleet aina käytössä, 

mutta niitä on uusittu ja nimiä on vaihdettu sen mukaan (ks. s. 45, 50 & 54 ). (Laitehis-

toria.)  

 Linnanmäen nimistö on ollut suomenkielistä sekä vieraskielistä vuoteen 2004 

asti. Jo 1950-luvulla monen laitteen nimi oli vieraskielinen, esimerkkinä Cyclotron 

(1954–57). Laitenimet ovat olleet rakenteeltaan joko yksinkertaisia suomenkielisiä 

(Hassutalo, Roottori, Katapultti), moniosaisia suomenkielisiä (Lasten ketjukaruselli, 

Bensiiniautorata), ytimekkäitä vieraskielisiä (Polyp, Enterprise, Calypso) tai moniosai-

sia vieraskielisiä (Swing-o-Plane, Cortina Jet, City Express). (Laitehistoria.) Englan-

ninkielisissä nimissä myös kirjoitusasu lainattiin englannista: nimen eri osat kirjoitettiin 

isolla alkukirjaimella.   

 Joidenkin laitteiden kohdalla käytössä on ollut kaksi erikielistä nimeä rinnak-

kain, kuten Hurricane / Suihkio (1955–78) ja Airborn / Pilvenpyörä (1962–83) (Laite-

historia.) Pilvenpyörän nimen historiasta löytyy lyhyt selostus Holopaisen kirjasta 

(2000: 47): Kesän 1962 uutuuslaitteelle haluttiin kaunis nimi. Nimestä järjestettiin kil-

pailu, jonka voitti Risto Pelkonen, joka on tunnettu myöhemmin arkkiatrina. Kaunis 

nimi sopisi edelleen hyvin Linnanmäen nimistöön. 

 Vuonna 2004 Linnanmäen nimistössä tapahtui suuri muutos: kaikki nimet pää-

tettiin vaihtaa suomenkielisiksi. Laitehistorian avulla tekemäni laskelman mukaan 
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vuonna 2003 lähes 40 % laitenimistä oli vieraskielisiä. Nimien suomalaistaminen siis 

muokkasi kerralla lukuisat laitenimet uusiksi. Suurin osa nimistä oli kuitenkin jo val-

miiksi suomenkielisiä. Vuoden 2004 jälkeen laitteiden nimeämisessä on ollut yksi kri-

teeri yli muiden: laitenimen on oltava suomenkielinen. Laitenimissä ei näy muita suuria 

muutoksia koko Linnanmäen historian aikana.   

 Kieliperiaatteen vuoksi Enterprise on vaihtunut Kehräksi ja City Express Pika-

junaksi. Kielen vaihtuessa myös laitenimien rakenne, merkitys ja funktiot ovat muuttu-

neet jonkin verran. Suomenkielisten nimien merkitykset ovat tulleet suomalaisille ym-

märrettävimmiksi. Jotta Enterprisen tai City Expressin nimen ja laitteen merkityssuh-

teen pystyi ymmärtämään, oli myös ymmärrettävä englannin kieltä sekä tosinaan anglo-

amerikkalaista kulttuuria ja populaarikulttuuria. Esimerkiksi Enterprise on yleinen nimi 

laivoille Englannissa ja Yhdysvalloissa. Tunnetuin Enterprise-alus on amerikkalaisen 

televisiosarjan Star Trekin tähtilaiva. Vanhassa Enterprise-laitteessa oli avaruus-aiheista 

kuvitusta, ja myös nimi viittasi avaruusalukseen. Nimen suhde laitteen ulkonäköön voi 

siis jäädä hämäräksi niille, jotka eivät tunne Star Trekia tai osaa englantia. Samoin City 

Expressin merkitys jää pimentoon, ellei hallitse hyvin englannin kieltä. Express tarkoit-

taa ’pikajunaa’, joka on laitteen nimi nykyään. Vieraskielisten laitenimien integroiva 

funktio on toiminut eri tavalla verrattuna suomenkielisiin nimiin: englanninkieliset lai-

tenimet ovat luoneet yhteyden kyseisen kielialueen kulttuuriin ja kieleen, kun taas suo-

menkieliset nimet integroituvat Suomeen. Funktioita käsittelen tarkemmin luvussa 3.3.  

 Vaikka Linnanmäen nimistön suomalaistaminen muutti monia nimiä, useat van-

hat laitenimet 1950-luvulta asti toimisivat hyvin nykypäivänäkin. Yksi Linnanmäen 

ensimmäisistä laitteista, Vauhtihirviö, voisi olla myös nykypäivän laitteen nimi. Vanha 

nimi Ketjukaruselli on käytännöllinen ja toimiva, joten nimimalli sopii myös muille 

samankaltaisille laitteille (esimerkiksi Pallokaruselli tai Rumpukaruselli). 2000- ja 

2010-luvun selkeät suomenkieliset laitenimet eivät ole täysin uusi keksintö, vaan erään-

lainen nostalginen paluu vanhaan. Suomen kieli on ollut käytössä laitenimissä läpi Lin-

nanmäen historian, mutta viimeiset 10 vuotta se on ollut laitteiden nimeämisen pääperi-

aate.  
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2.2 Nykyinen nimistö  

Vuonna 2004 alkoi Linnanmäen nimistön muokkaus täysin suomenkieliseksi (Räikkö-

nen 2013). Amerikkalaiset vaikutteet pyrittiin häivyttämään vaihtamalla englanninkieli-

set nimet suomalaisiksi ja esimerkiksi muuttamalla englanninkielinen ruokasanasto täy-

sin suomenkieliseksi. 2000-luvulla kioskeissa myytiin paukkumaissia eikä popcornia ja 

kuumia koiria eikä hot dogeja. Ruokasanastoa on jälleen muutettu, ja tällä hetkellä kie-

limaisemaan kuuluvat esimerkiksi sanat poppari ja hodari. Myös murre näkyy pienesti 

alueen nimistössä: rakennuksien Pookin ja Suulin nimet ovat peräisin länsisuomalaisen 

murteen meriaiheisista sanoista. Pooki on tunnusmajakka, ja suuli tarkoittaa vajaa tai 

varastoa.  

 Lisäksi muutamien laitteiden teemoitus nojaa suomalaiseen kansanperinteeseen, 

erityisesti Kalevalaan. Teemoituksella tarkoitan sitä, että laitteelle tai laitekokonaisuu-

delle on annettu jokin teema. Se näkyy laitteen ulkonäössä sekä sen ympäristössä. Tee-

maan kuuluu erilaiset rekvisiitat, kuten kruunut ja valtaistuin Kingissä. Usein myös nimi 

tukee teemaa. Näin on esimerkiksi Kingissä, joka viittaa kuninkaaseen. Samalla laitteen 

linnamaisessa ulkonäössä näkyy kuninkuus-teema (ks. s. 32).  

 Hurjakuru ja Salama muodostavat alueen, joka on teemoitettu Kalevalan mu-

kaan. Alkuperäinen idea Kalevalasta tuli englantilaiselta mainosmieheltä. Hän ehdotti 

Salama-nimeä vuoristoradalle, sillä hän oli innostunut Kalevalasta luettuaan Mauri 

Kunnaksen Koirien Kalevalaa. (Räikkönen 2013.) Salaman vaunuissa on kotkan kuvia, 

ja vuoristoradan keskellä on tulta ja vettä syöksevä Sampo. Laitteeseen jonottaessa voi 

lukea Kalevalan tapahtumista kuvitetuista tauluista. Viimeisessä taulussa kerrotaan, 

kuinka laitteessa olon voi yhdistää Kalevalan seikkailuihin: ”Kun astut Salamaan, kuvit-

tele olevasi kotka [Louhi], joka lentää korkealla. Syöksyt kohti merta ja yrität napata 

Sammon pakenevilta sankareilta. Varo viekkaita sankareita ja meressä vaanivaa hirviö-

tä, Iki-Tursoa, joka seuraa jokaista liikettäsi.- -” Tämä on osoitus siitä, kuinka vahvasti 

huvipuistossa pyritään kutkuttamaan mielikuvitusta laitteen nimen, ulkonäön, teemoi-

tuksen ja pienten yksityiskohtien yhteissummalla. Samalla esiin tuodaan kansanperinne-

myyttejä. 

 ”Kyllä me ollaan aika huolellisesti mietitty yksityiskohtiakin. Esimerkiksi mah-

dollisimman monella asialla, esineellä, paikalla pitää olla nimi, koska se luo sille sielun” 

(Räikkönen 2013). Räikkösen mukaan kaikki nimet ovat huolellisen harkinnan tulosta. 

Esimerkiksi jopa Kotkot-radan mekaanisilla tipuilla on kaikilla nimi. Henkilökunta ja 
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asiakkaat ovat yksilöineet Linnanmäen eri alueita epävirallisilla nimillä, joista moni on 

virallistettu Linnanmäen kyltteihin ja karttoihin. Esimerkiksi Pusukuja on siirtynyt hen-

kilökunnan puheesta viralliseksi nimeksi opaskylttiin (Räikkönen 2013). Muita paikko-

jen ja rakennuksien nimiä Linnanmäellä ovat esimerkiksi Sumujen Silta, Tanssivat Ve-

det, Naurupolku, Estradi ja Pellen Puoti. Nimien isot kirjaimet noudattavat kaupalliselle 

nimistölle tyypillistä kirjoitusasua.    

 Pelien nimissä on jonkin verran kielellistä vaihtelua. Suurin osa pelien nimistä 

on selkeitä suomenkielisiä nimiä, kuten Tähtipallot, Onginta, Nuijat. Pelien nimissä on 

nähtävissä myös yhteistyö eri tahojen kanssa: Taffel-pyörästä voi voittaa Taffelin tuot-

teita ja Kaisan Nollajahti -pelin kummina toimii ampujahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen. 

Poikkeuksellisesti peleissä on myös muutama vieraskielinen nimi: Sideshow ja Tombo-

la. (Aluekartta.) Sideshow on englantia ja on vapaasti käännettynä ”sivunäytös”. Tom-

bola tarkoittaa monilla eri kielillä arpajaisia, suora suomennos italiasta on ’bingo’ ja 

ranskasta ’arvonta’.  

 Erillisen pääsymaksun vaativat Peacock-teatteri, Santa Claus World ja merimaa-

ilma Sea Life eroavat muusta nimistöstä vieraskielisyydellään. Myös Lasten Päivän 

Säätiöstä erillään toimivan ravintolakeskuksen Kattilan ravintoloista moni on vieraskie-

linen. Välimerellinen Coccola, amerikkalainen Midhill ja eurooppalainen Caruzello 

integroituvat nimiensä avulla tarjoamaansa ruokakulttuuriin. Niin tekee myös suomalai-

nen Ilona. 

 Räikkönen eritteli haastattelussa kaksi lähtökohtaa, miksi nimistö ja sanasto 

suomalaistettiin. Linnanmäen asiakkaista yli 90 % on suomenkielisiä, ja monille eng-

lannin kielen lausuminen tuotti hankaluuksia. Asiakkaita ei tahdottu nöyryyttää nimien 

lausumisen hankaluudella. Toinen lähtökohta oli huoli suomalaisen kulttuurin ja kielen 

köyhtymisestä ja amerikkalaistumisesta. Tarkoituksena on, että suomalaiset olisivat 

ylpeitä kielestään ja juuristaan, sillä ”jos me ei itse, me suomalaiset, uskota omaan kie-

leemme ja omaan kulttuuriimme, niin kukas sitten?” (Räikkönen 2013).  

 Räikkönen mainitsi myös, että nostalginen aspekti on hyvin tärkeä Linnanmäel-

le. Mielestäni Linnanmäen laitenimien kielivaihdos voidaankin nähdä osana laajempaa 

kielellistä kehitystä 2000-luvulla, mihin liittyy nostalgia. Päivi Salo tutki pro gradu        

-työssään (2007) retroilmiöksi kutsumaansa nimistöllistä kehitystä. Salo analysoi hel-

sinkiläisten ravintoloiden, rock-yhtyeiden, lastennimien ja tuotenimien retronimistöä, eli 

nimiä, jotka ovat suomenkielisiä ja yksinkertaisia. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi ra-

vintoloiden nimet Ahjo ja Juuri, henkilönnimi Tarmo ja operaattori DNA:n entiset liit-
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tymien nimet Aarre ja Urho. Retronimistä välittyvät menneet vuosikymmenet ja nostal-

gia. (Salo 2007: 76.) Retroilmiössä on Salon mukaan kyse muodista, joka on vastareak-

tio vieraiden kulttuurien ja englannin kielen yleistymiseen. Suomalaisuuden korostami-

sen taustalla Salo näkee suomalaisten kasvaneen ylpeyden omasta alkuperästä ja kieles-

tä. Hän pitää juuri Linnanmäen laitenimien suomentamista esimerkkinä siitä, että suo-

men kieltä arvostetaan ilmaisuvoimaisena kielenä. (mts. 72–73.) 

 Räikkösen peräänkuuluttamat suomen kielen ja kulttuurin varjeleminen sekä 

nostalgian esiintuominen liittävät Linnanmäen nimet osaksi Salon tutkimaa retroilmiötä. 

2000-luvun laitenimet ovat samassa linjassa monien Salon mainitsemien tuotenimien 

kanssa, kuten Muurla Designin Kaivo, Sula, Takka tai Aarikan Hirvi, Polku, Pässi ja 

Sydän. Kuten edellä mainitut nimet, myös Linnanmäen 2000-luvun laitenimet ovat yk-

sinkertaisia sekä lyhyitä. Uusimpia Linnanmäen laitteita ovat Rinkeli (otettu käyttöön 

vuonna 2006), Kirnu (2007), Salama (2008), Hypytin (2009), Kehrä (2009), Pilotti 

(2010) ja Ukko (2011). Aivan uusimmat nimet poikkeavat jonkin verran tästä nimitren-

distä. Kyöpelinvuoren Hotelli (2013) ei ole lyhyt, mutta nimi liittyy kuitenkin myös 

retroilmiöön, sillä Kyöpelinvuori tuo esiin kansanperinnettämme ja kulttuuriamme. Kin-

gi (2014) on taas hyvin ytimekäs, mutta ei ole puhtaasti suomenkielinen nimi.  

 2000-luvun nimitrendinä voi pitää juuri nimen lyhyyttä ja selkeyttä. Räikkönen 

mainitsi, että nimeäminen voi olla tulevaisuudessa hankalaa, sillä ei ole helppo keksiä 

suomenkielisiä nimiä, jotka ovat ”lyhyitä, ytimekkäitä, kuvaavia, hauskoja, ilmeikkäitä 

ja helposti käytettäviä”. Kaikki nämä adjektiivit kuvaavat niitä kriteerejä, joiden mu-

kaan laitteet nimetään. Näitä kriteerejä käsittelen tarkemmin laitenimien funktioiden 

analyysissa luvussa 3.3. 

 Linnanmäen nimien vaihtaminen kertarysäyksellä on ollut suuritöistä. Suurin 

osa 2000-luvulla syntyneistä nimistä on keksitty sisäisen kilpailun avulla, jolloin henki-

lökunta on ideoinut sopivia nimiä laitteille. Tämän lisäksi myös yleisö on saanut ehdot-

taa uusille laitteille nimiä. Esimerkiksi nimet Rinkeli ja Ukko ovat yleisöehdotuksien 

tulosta. Maailmanpyörälle ehdotettu nimi Kehrä annettiin nimeksi myöhemmin uudelle 

laitteelle (niin sanotulle uudelle Enterpriselle), jolle se sopi myös. (Räikkönen 2013.) 

Linnanmäen laitteiden nimet selvästi kiinnostavat suomalaisia, sillä kun nykyiselle   

Ukko-vuoristoradalle etsittiin nimeä, avoimeen kilpailuun tuli yli 20 000 nimiehdotusta 

(Suomen Kuvalehti 2011). Suomenkieliset nimet eivät kuitenkaan ole kaikkien mieleen, 

sillä vaikka yleisökilpailussa kriteerinä oli suomalainen nimi, noin 30–40 % ehdotuksis-

ta oli englanninkielisiä. (Räikkönen 2013.)    
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 Palaan työssäni nimistön suomalaistamiseen vielä luvussa 4.2.4, jossa käsittelen 

Linnanmäen asiakkaiden ja työntekijöiden vastauksia kyselylomakkeen vapaa sana        

-osioon. Luvussa selviää, miten nimien vaihtamiseen ja suomentamiseen suhtaudutaan. 

Vaikka suomenkielinen laitenimistö on monelle mieluinen, laitenimien vaihtaminen 

aiheuttaa edelleen hämmennystä ja kritiikkiä. Vanhoista ja tutuista englanninkielisistä 

nimistä ei haluta niin vain luopua.  

 Linnanmäki ei ole unohtanut toista kotimaista kieltä. Ruotsinkielisillä kotisivuil-

la laitenimet löytyvät myös ruotsiksi (Linnanmäen ruotsinkieliset laitteet). Suurin osa 

ruotsinkielisistä laitenimistä on uskollisia suomenkieliselle vastineelle (esimerkiksi Sa-

lama > Blixten, Ukko > Gubben, Rekkaralli > Lastbilsrallyt). Nimet ovat siis suoria 

käännöksiä. Kääntäminen on helppoa, mutta ei sovi kaikkiin nimiin. Osa ruotsinkielisis-

tä nimistä on muodostettu keksimällä täysin uusi nimi (Kuuputin > Snurran, Vonkapu-

tous > Jättefallet, Muksupuksu > Tuff-tuff-tåget). Tällöin nimet kantavat uusia muotoja 

ja merkityksiä. Kolmea laitenimeä ei ole käännetty laisinkaan: Kehrä, Kingi ja Kotkot. 

Näille sopisi suora kääntäminen ruotsiksi (Rullen, Kungen) sekä vastine ruotsinkieliselle 

kanan ääntelylle, mutta tuntemattomasta syystä nimet ovat jääneet ilman käännöstä.  On 

kuitenkin ilahduttavaa huomata, että nimet ovat säilyttäneet ilmeikkyytensä ja monipuo-

lisuutensa myös ruotsiksi käännettynä ja muokattuna. Linnanmäen kielimaisemassa 

ruotsinkielisyys ei kuitenkaan näy. On hyvin mahdollista, että ruotsinkieliset asiakkaat 

eivät ole edes tietoisia ruotsinkielisistä nimistä. Niitä tuskin käytetään laajasti.  

  Linnanmäellä jaettava opaskartta löytyy myös englanninkielisenä (Opaskartta 

englanniksi). Siinä laitteiden nimet ovat suomeksi, mutta joidenkin laitenimien perään 

on lisätty englanninkielinen selitys tai nimi. Kysymykseen, miksi joillain laitteilla on 

englanninkielinen tarkennus, mutta toisilla ei, en osaa kunnolla vastata. Mitään selvää 

logiikkaa käännöksissä ei ole. Joillekin laitteille on annettu englanninkielinen appella-

tiivi kertomaan laitteen lajista, kuten Autorata > Bumper cars, Ketjukaruselli > Chair 

Swing, mutta esimerkiksi Rinkeli ei ole saanut minkäänlaista selitystä, kuten ”Ferris 

wheel”. Toisaalta joidenkin laitteiden nimi on käännetty suoraan (Linnunrata > Milky 

Way), mutta esimerkiksi Salaman kohdalla ei lue suoraa englanninkielistä käännöstä 

”Lightning” tai ”Flash”. Vaikuttaa siltä, että niille laitteille, joille on olemassa helposti 

ymmärrettävä englanninkielinen vastine, on sellainen myös karttaan merkitty. Meriros-

volaiva on Pirate Ship: ulkomaalaiset luultavasti ymmärtävät, minkälaisesta laitteesta 

on kysymys. Kieputtimella ja Tulireellä ei ole käännöstä, koska sellainen on hankala 

keksiä tai suora käännös on hankala ymmärtää (esim. ”Fire Sledge”?).    
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 Linnanmäellä on monia kansainvälisiä toimijoita, sillä laitteet valmistetaan ul-

komailla. Linnanmäen kotisivujen laite-esittelyjen ohessa ilmoitetaan aina laitteen val-

mistusmaa muiden teknisten tietojen lomassa. Useimmiten laitteet on valmistettu Sak-

sassa, Englannissa ja Italiassa. Muutamat laitteet on tuotu Yhdysvalloista ja Sveitsistä. 

Yli satavuotias Karuselli on tuotu Hollannista. Poikkeuksena on Vuoristorata, joka on 

rakennettu paikan päällä, mutta sen on suunnitellut tanskalainen Valdemar Lebeck. 

(Linnanmäen laitteet.)   

 Laitteet suunnitellaan ja toteutetaan siis Suomen ulkopuolella. Ne kuitenkin ni-

metään Suomessa, jolloin laitteen ulkonäkö ja nimi voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Näin on käynyt esimerkiksi Ukko-laitteessa. Nimi on yleisökilpailun tulosta, mutta lait-

teen värikäs ulkonäkö sateenkaarineen ja makeisineen ei vastaa Ukosta syntyviä mieli-

kuvia (ks. tarkemmin s. 32–33). Laite nimettiin alun perin Saksassa Sky Loopiksi, mutta 

Linnanmäelle englanninkielinen nimi ei sopinut (Suomen Kuvalehti 2011). Toisaalta 

laitteen ulkonäkö saattaa vaikuttaa nimenantoon. Kingi on valmistettu Italiassa näyttä-

mään kuninkaanlinnalta, joten Kingi-nimi vasta laitteen teemoitusta.  

 Linnanmäen nykyisen kielimaiseman tunnusomainen piirre on suomenkielisyys. 

Erityisesti laitenimet noudattavat tätä periaatetta. Huvipuiston monipuoliseen nimistöön 

kuuluu lisäksi aiemmin mainitsemiani pelien nimiä, paikkojen nimiä ja ravintoloiden 

nimiä, joilla kaikilla on omat ominaisuutensa. Työni kuitenkin keskittyy ainoastaan 

Linnanmäen laitenimiin, ja seuraavaksi ryhdyn selvittämään, mikä laitenimi on. Minkä-

laisia rakenteita, merkityksiä ja tehtäviä laitenimillä on?     
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3 Laitenimien funktionaalis-semanttinen analyysi 

Tässä luvussa jokainen Linnanmäen nykyinen laitenimi analysoidaan funktionaalis-

semanttisin perustein. Lopputuloksena on kattava katsaus laitenimien ominaispiirteisiin. 

Luku pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mikä laitenimi oikeastaan on, mitä sillä ilmais-

taan ja millaisin kielellisin keinoin? Perustan analyysini Paula Sjöblomin luomaan funk-

tionaalis-semanttiseen malliin, jonka kantavana ajatuksena on, että nimen merkitys on 

yhtä tärkeä kuin nimen muoto ja viittaussuhde (2006: 18).  

 Analyysi alkaa laitenimien rakenteen erittelyllä. Laitenimet voidaan jakaa ni-

menosiin niiden tehtävien ja merkityksen perusteella. Erittelen myös nimien sisältämiä 

leksikaalisia elementtejä eli pohdin, minkälaisia sanakirjamerkityksiä nimiin sisältyy. 

Muodon jälkeen käsittelen laitenimien merkitystä suhteessa nimien tarkoitteisiin eli 

laitteisiin. Minkälaisia kielenpuhujille yhteisiä assosiaatioita ja mielikuvia nimet muo-

dostavat? Kuvaan jokaisen laitenimen merkityssuhdetta sekä jaottelen nimiä semanttisin 

perustein ryhmiin. Muodon ja merkityksen lisäksi laitenimillä on erilaisia tehtäviä. So-

vellan analyysiin samoja funktioita, joita Paula Sjöblom on käyttänyt kaupallisten nimi-

en tutkimuksessa. Yksilöinnin lisäksi laitenimillä on monia eri funktioita, joissa koros-

tuu laitteiden käyttäjien eli Linnanmäen asiakkaiden näkökulma.    

3.1 Laitenimien rakenne 

Nimet rakentuvat erilaisista nimielementeistä, eli sanoista, taivutuspäätteistä, johtimista 

ja sanaliitoista. Nimet voidaan jakaa myös eri nimenosiin. (Ainiala ym. 2008: 40.) Tut-

kin, minkälaisia piirteitä Linnanmäen huvipuiston laitenimien rakenteessa on. Tässä 

luvussa siis käsittelen Linnanmäen laitenimien rakennetta: kerron, millaisiin nimenosiin 

laitenimet voidaan jakaa ja minkälaisia leksikaalisia elementtejä nimissä on. Nimenosa 

on termi, joka tarkoittaa sellaista nimeen sisältyvää ilmausta, joka ilmaisee yhden tar-

koitteelle ominaisen piirteen. (Ainiala ym. 2008: 41, 98). Leksikaalisilla elementeillä 

tarkoitan nimiin sisältyviä appellatiiveja ja propreja eli niin sanottuja sanakirjamerkityk-

siä. Laitenimien rakenne, eli muoto, on vahvasti yhteydessä myös nimien merkitykseen, 

mutta tässä luvussa pyrin rajaamaan käsittelyn ainoastaan muodollisiin seikkoihin. Lu-

vun lopussa pohdin myös lyhyesti, kuinka analogia on vaikuttanut laitteiden nimeämi-

seen.  
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 Aluksi tarkastelen nimien rakenteen tutkimusta onomastiikassa yleisemmällä 

tasolla.  Toponomastiikassa paikannimien rakennetta tarkastellaan syntaktis-semant-

tisesta näkökulmasta. Paikannimet jaotellaan ensin nimenosiin, joilla on nimenmuodos-

tuksen kannalta paikkaa luonnehtiva tai yksilöivä tehtävä. Nimet voivat olla yksiosaisia 

(Niemi) tai kaksiosaisia (Valkea/järvi) ja niillä voi olla nimittävä nimenosa (Iso Val-

kea/järvi). Nimenosia ovat perusosa, joka ilmaisee paikan lajin, sekä määriteosa, joka 

ilmaisee paikan erityispiirteen. Useimmat paikannimet ovat yhdyssanan muotoisia kak-

siosaisia ilmauksia, eli yhdysnimiä (Koulu/katu). Nimenosien syntaktis-semanttiset 

funktiot voivat olla paikanlajia ilmaiseva, nimittävä sekä erityispiirrettä ilmaiseva funk-

tio. Nimenosien luokittelun jälkeen selvitetään nimien nimeämisperusteet (lausesemant-

tinen luokittelu) sekä leksikaaliset elementit (sanasemanttinen luokittelu). (Ainiala ym. 

2008: 96–100.) Paikannimien syntaktis-semanttisen tarkastelutavan uraauurtava ajatus 

on, että nimet tulee jakaa vain sellaisiin osiin, jotka erikseen ilmaisevat jotakin tarkoit-

teen ominaisuutta. Nimenosilla on kokonaisuuden kannalta erilainen tehtävä kuin yh-

dyssanojen osilla. (Sjöblom 2006: 149.) 

 Paikannimien rakenneanalyysia ei voi soveltaa sellaisenaan muihin nimisystee-

meihin tai nimikategorioihin. Sjöblomin yritysnimiä varten luomassa funktionaalis-

semanttisessa luokittelumallissa yritysnimien rakenne voidaan jakaa neljään erityyppi-

sen osaan: yritysmuodon ilmaisevaan, liikeidean ilmaisevaan, yksilöivään ja täydentä-

vään nimenosaan. Kullakin näistä on oma tehtävänsä nimen kokonaisuudessa. Esimer-

kiksi yritysnimessä Kauneushoitola Aleksandria tmi Aulikki Malinen on kaikki neljä 

nimenosaa. Kauneushoitola ilmaisee liikeidean, Aleksandria yksilöi yrityksen, tmi il-

maisee yritysmuodon ja henkilönnimi antaa täydentävää tietoa. Yhdessä yritysnimessä 

voi siis olla kaikki neljä nimenosaa, mutta se on harvinaista. Yritysnimessä on kuitenkin 

aina oltava yksilöivä nimenosa. (Sjöblom 2006: 150.) Sjöblom on myös tutkinut yritys-

nimien rakenteen yhteydessä nimissä esiintyviä ortografisia erityispiirteitä, norminvas-

taisuuksia, nimien kielellistä alkuperää sekä nimenosien järjestystä.  

 Seuraavaksi sovellan funktionaalis-semanttista analyysia laitenimien rakentee-

seen sopivalla tavalla. Sovellan ainestooni myös soveltuvin osin paikannimien ni-

menosien määritelmiä. 
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3.1.1 Nimenosat  

Linnanmäen laitenimet ovat ytimekkäitä ilmaisuja, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta 

nimenosasta. Linnanmäen laitenimet ovat siis yksi- ja kaksiosaisia. Nimenosa voi olla 

yksilöivä tai laitteen lajia/tyyppiä ilmaiseva. Jako tehdään nimenosien tehtävän ja mer-

kityksen perusteella. Kuten yritysnimissä, myös laitenimissä on aina oltava yksilöivä 

nimenosa. Suurin osa laitenimistä on yksiosaisia, jolloin nimenosa on yksilöivä. Yk-

siosaisia ovat mm. Kehrä, Linnunrata, Panoraama ja Helikopteri.  

 Kaksiosaisissa laitenimissä on ensin yksilöivä nimenosa ja sitten laitteen lajia 

ilmaiseva nimenosa. Tällaisia ovat esimerkiksi Kahvikuppi/karuselli, Maisema/juna ja 

Auto/rata. Semanttiselta kannalta laitteen lajia ilmaisevan osan voisi rinnastaa paikan-

nimien perusosaan. Lajia ilmaisevia nimenosia on ainoastaan muutamia erilaisia. Ai-

neistossani laitteen lajia ilmaisevia nimenosia ovat karuselli (5 kpl, mm. Ketju/karuselli, 

Pienois/karuselli), rata (2 kpl, Auto/rata, Heppa/rata) sekä yksittäiset Kammo/kuja, 

Maisema/juna, Mini/autot ja Vankkuri/pyörä (maailmanpyörä, jossa vankkurigondolit). 

Kaksiosaisissa laitenimissä yksilöivä osa ja lajia ilmaiseva osa ovat syntaktisessa suh-

teessa toisiinsa. Ne toimivat vain yhdessä, eivätkä erikseen. 

 Lajia ilmaisevat nimenosat tuovat ilmi konkreettisesti ja suoraan, minkälainen 

laite on kyseessä. Appellatiivit karuselli, rata ja juna kertovat konkreettisesti laitteen 

tyypistä, esimerkiksi laitteen liikkeestä: karuselli pyörii ja juna menee suoraan eteen-

päin. Kammokujan kuja on kapea ja sokkeloinen kuja, jonka varrella kohdataan kam-

mottavia näkyjä. Kaksiosaisissa nimissä yksilöivä nimenosa toimii paikannimien määri-

teosan tavoin: se kertoo laitteen erityispiirteen, esimerkiksi sen, että karusellissa on 

kahvikupin muotoisia istuimia. Samalla se myös erottaa laitteen muista samanlajisista 

eli nimensä mukaan yksilöi.   

 Kyöpelinvuoren Hotelli poikkeaa rakenteeltaan kaikista muista laitenimistä. Ni-

mi on kaksiosainen: Kyöpelinvuoren on genetiivimuotoinen yksilöivä osa ja Hotelli il-

maisee lajia. Nimen kohdalla ei voida kuitenkaan puhua laitteen lajista, sillä kyse ei ole 

oikeasta hotellista, vaan hotelli on metaforinen ilmaus. Muodoltaan nimi on siis kaksi-

osainen, mutta merkitykseltään lajia ilmaiseva osa on metaforinen. Näin ollen Kyöpe-

linvuoren Hotelli -nimeä ei voi asettaa samaan ryhmään muiden kaksiosaisten lai-

tenimien kanssa. Se on rakenteeltaan poikkeava nimi, jossa metaforinen nimenosa on 

saanut eteensä yksilöivän nimenosan. 

  



24 
 

 Nimenosien erottelussa on käytettävä apuna semanttisia perusteluita. Kuten pai-

kannimissä ja yritysnimissä, myös laitenimissä nimenosan raja ei vastaa yhdyssanojen 

rajakohtia. Vaikka esimerkiksi Pikajunassa ja Linnunradassa on sanastoltaan samat 

sanat juna ja rata kuin laitteen lajia ilmaisevissa nimenosissa, nimet ovat kuitenkin yk-

siosaisia niiden epäsuoran merkityksen takia. Esimerkiksi Maisemajuna on kaksiosai-

nen nimi, jossa juna on laitteen lajia ilmaiseva nimenosa ja maisema yksilöivä sekä lait-

teen erityispiirrettä kuvaava. Pikajuna on kuitenkin yksiosainen nimi. Pikajuna on ho-

monyymi eli nimellä on appellatiivinen, ulkoasultaan samanlainen vastine. Laite ei ole 

oikea pikajuna, mutta nimen avulla se assosioituu pikajunien liikkeeseen ja vauhtiin. 

Myös Viikinkilaiva ja Merirosvolaiva ovat nimiä, joissa merkitys vaikuttaa rakenteen 

luokitteluun. Laiva ei ole laitteen lajia ilmaiseva nimenosa, sillä nimi assosioituu laivoi-

hin vain metaforisella tasolla, laitteen ulkonäön ja keinuvan liikkeen takia. Tämänkaltai-

sia merkityssuhteita käsittelen tarkemmin luvussa 3.2. Laitenimien rakenteen luokitte-

lussa on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös nimenosien tehtävät ja merkitys. 

3.1.2 Sanasto  

Tässä luvussa tutkin, minkälaisia sana-aineksia laitenimet sisältävät. Nimet sisältävät 

sanoja, joilla on appellatiivinen sanakirjamerkitys. Lähes kaikki Linnanmäen laitenimis-

sä esiintyvä sanasto kuuluu sanaluokaltaan substantiiveihin. Erisnimen sisältäviä nimiä 

on vain kaksi: tähtitieteellinen nimi Linnunrata ja ylijumalaan viittaava henkilönnimi 

Ukko. (Tosin ukolla on myös vanhaa miestä tarkoittava appellatiivinen sanakirjamerki-

tys.) Muut nimiin sisältyvät substantiivit ovat appellatiiveja (esimerkiksi Salama, Lohi-

käärme, Pilotti).  

 Laitenimien sisältämät ainekset voidaan tunnistaa kielen sanoiksi, joten nimet 

ovat sanasemanttisesti läpinäkyviä eli transparentteja. Esimerkiksi karuselli, pilotti ja 

mustekala ovat yleisnimiä, jotka viittaavat luokan jäseniin. Linnanmäellä ne toimivat 

yksilöivinä propreina. Konteksti kertoo, onko kyseessä monoreferentiaalinen, yhteen 

yksilöön liittyvä ilmaus vai moniviitteinen, luokitteleva appellatiivi (Ainiala ym. 2008: 

32). Vanhimmalle vuoristoradalle ei ole haluttu antaa muista erottelevaa, erityispiirrettä 

ilmaisevaa tarkennetta (esimerkiksi Puuvuoristorata), vaikka alueelle on ilmestynyt uu-

sia vuoristoratoja. Huvipuiston muut vuoristoradat on yksilöity eri nimillä, joten alueen 

sisällä Vuoristorata toimii tunnistettavana yksilöivänä proprina.  
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 Kaikki Linnanmäen laitteiden nimet ovat suomenkielisiä. Laitenimissä ei ole 

käytetty grafeemeja tai numeroita, eivätkä kirjoitusasut ole norminvastaisia. Ainoan 

poikkeuksen tekee Kyöpelinvuoren Hotelli, jossa hotelli-sanan iso alkukirjain ei vastaa 

suomen oikeinkirjoitussääntöjä. Isot alkukirjaimet ovat kuitenkin yleisesti käytettyjä 

kaupallisissa nimissä. Kyöpelinvuoren Hotellin nimiasu vaihtelee eri lähteissä: Linnan-

mäen kotisivuilla törmää muotoihin, joissa hotelli on kirjoitettu pienellä sekä isolla al-

kukirjaimella. Käytän työssäni kirjoitusasua, jota on käytetty kotisivujen laitteen esitte-

lyn kohdalla sekä lehdistössä (Linnanmäen laitteet). Niissä Hotelli on kirjoitettu isolla 

alkukirjaimella.   

 Substantiivien joukosta nousee esiin myös muutamia poikkeuksia. Muksupuksu-

yhdyssanan jälkimmäisellä osalla puksulla ei ole yksinään sanakirjamerkitystä. Se kui-

tenkin esiintyy yhdyssanojen osana, kuten sanassa puotipuksu. Puksun voi ajatella ole-

van eräänlainen kielellinen leikki muksu-sanan kanssa ja viittaavan myös tässä tapauk-

sessa verbiin puksuttaa, sillä verbi assosioituu junaan. Poikkeuksellinen on myös Kot-

kot-nimi: Kotkot voidaan kytkeä sanastollisesti partikkelien luokkaan. Interjektio-

ryhmään eli huudahduspartikkeleihin kuuluu ääntely, silloin kun se on saanut vakiintu-

neen fonologisen asun (VISK § 856). Kotkot viittaa kanan ääntelyyn, ja sen kirjoitusasu 

on vakiintunut. Myös Hiphop on ongelmallinen luokitella. Sen voi ajatella olevan inter-

jektio. Sana on myös universaali, eli se on useissa kielissä samanmuotoinen ja sama-

merkityksinen. Kingi erottuu myös substantiivien joukosta ainoana selvästi puhekielestä 

ja englannista vaikutteita saaneena sanana. Sana kuitenkin löytyy Kielitoimiston sana-

kirjasta, jossa se määritellään leikilliseksi ilmaukseksi viitaten ’jengin tms. johtajaan, 

pomoon tai kunkkuun’ (KS s.v. kingi). Sekä Kingi että Ukko viittaavat molemmat hen-

kilöön. 

 Laitenimissä on myös muutamia adjektiiveja tai muulla tavoin kuvaavia sanoja 

osana nimeä. Hurjakurussa sana hurja on adjektiivi. Miniautoissa ja Pienoiskarusellissa 

yhdyssanojen alkuosana on vaillinaisesti taipuvia pienuuteen viittaavia sanoja mini- ja 

pienois-. Ne viittaavat paitsi konkreettisesti laiteosien pienempään kokoon (esimerkiksi 

Pienoiskarusellissa on pienoiskokoisia autoja ja moottoripyöriä), myös laitteiden käyttä-

jäkuntaan, pieniin lapsiin. 

 Muutama laitenimi on muodostettu johdoksien avulla. Kieputin ja Hypytin ovat  

-in-johtimellisia. -in-johtimet ovat verbikantaisia substantiivijohdoksi. Ne ovat vä-

lineennimiä, jotka ilmaisevat tyypillisesti esinettä. (VISK § 255.) Sanojen kantaverbeinä 

on kieputtaa ja hypyttää, jotka kuvaavat hyvin laitteiden toimintaa. Kieputin-nimi annet-
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tiin Top Spinille nimien suomalaistamisen yhteydessä vuonna 2004. Samana vuonna 

otettiin käyttöön lastenlaite Kuuputin, joka on muista laitenimistä poiketen opaakki, 

läpinäkymätön nimi. Se ei ole verbikantainen substantiivi, jossa on -in-johdin, vaan ni-

meäminen on ollut analogista. Hypytin ilmestyi huvipuistoon vuonna 2009, joten luulta-

vasti tässäkin tapauksessa on kyse analogiasta. 

 Käsittelen vielä tarkemmin analogiaa nimenmuodostuksessa, sillä analogia vai-

kuttaa paljolti siihen, minkä muotoisia nimet ovat. Nimeäminen on aina analogista, eli 

uusien nimien mallina on aina tavalla tai toisella muu nimistö (Ainiala ym. 2008: 40). 

Muiden nimien antama malli siis luo ja muokkaa nimistöä. Linnanmäen laitenimissä 

esimerkiksi edellä mainitsemani Kuuputin on analogisen nimenannon tulosta, sillä nimi 

on muodostettu ottamalla mallia Kieputin-nimestä. Muutaman laitteen nimessä näkyy 

myös paikannimistä lainattu malli. Kammokuja on analoginen kadunnimien kanssa, ja 

Vekkula-nimessä on hyvin tyypillinen talonnimien johdin -la. Molemmat laitteet ovat-

kin esineen sijasta paikkoja, joiden sisälle mennään ja joissa liikutaan vapaasti. Vekkula 

on Linnanmäen kotisivujen esittelyn mukaan ”hauskojen efektien täyttämä talo”, joten 

la-suffiksin avulla muodostettu nimi korostaa, että kyseessä on enemmänkin paikka 

kuin laite.  

3.2 Laitenimien merkitys 

Sjöblomin funktionaalis-semanttisen luokittelumallin yksi keskeisimmistä ajatuksista 

liittyy nimen merkitykseen. Sjöblomin mukaan nimen merkitys on aivan yhtä tärkeä 

kuin nimen muoto ja viittaussuhde. Nimellä on siis muodon ja tarkoitteen lisäksi merki-

tys. Kaikki nimet, myös semanttisesti hämärät, herättävät jonkinlaisia assosiaatioita, 

jotka ovat osittain kielenpuhujille yhteisiä ja osittain henkilökohtaisia. (Sjöblom 2006: 

18.) Kyse ei ole siis nimen etymologisesta merkityksestä, jossa nimiä tutkitaan ni-

menantajan näkökulmasta. Nimen alkuperäisen merkityssisällön sijaan tutkitaan kielen-

puhujille yhteisiä assosiaatioita. (Ainiala ym. 2008: 312.) 

 Sjöblom lähestyy nimien merkityksiä kognitiivis-kielitieteellisestä näkökulmas-

ta. Tämän näkemyksen mukaan propri rakentaa merkityksiä aivan kuten kielen muutkin 

sanat, vaikka sillä ei olekaan luokittelevaa ja erilaisin piirtein kuvattavaa merkitystä. 

Proprin merkitys on kuvattavissa suhteessa eri kognitiivisiin alueisiin. Esimerkiksi yri-

tysnimissä keskeisiä kognitiivisia alueita, joilla merkitys määritellään, ovat mm. yrityk-

sen omistaja, sijainti, toimiala ja toiminta-alue. (Sjöblom 2006: 203–204.) Laitenimien 
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kohdalla tämän kaltaisia kognitiivisia alueita ovat laitteen ulkonäkö sekä laitteen toi-

minta. Laitteen ulkonäöllä tarkoitan sitä, miltä laite näyttää, minkä muotoinen se on, 

mitä se sisältää (esimerkiksi vettä Vonkaputouksessa tai noitahahmoja Kyöpelinvuoren 

Hotellissa) ja minkälaisia kuvia tai aiheita sen kantaa. Laitteen toiminta liittyy laitteen 

liikkeeseen tai sen käyttötarkoitukseen (Panoraamassa katsellaan maisemia tai Autora-

dalla ajetaan).   

 Nimen merkityssuhde kognitiivisiin alueisiin voi olla joko suora, epäsuora, pa-

kattu tai katkaistu. Suorassa merkityssuhteessa nimi on kuvaileva ja informatiivinen. 

Epäsuora merkityssuhde on assosiatiivinen, eli nimen sisällöllinen yhteys tarkoitteen 

kognitiivisiin alueisiin on epäsuora. Tällainen nimi voi olla metaforinen tai metonyymi-

nen. Pakatusta merkityssuhteesta on kyse, kun nimeen on pakattu tiiviisti useitakin mer-

kityssisältöjä, esimerkiksi keinotekoisten sanojen avulla. Katkaistussa merkityssuhtees-

sa nimen merkityssuhde kognitiivisiin alueisiin on täysin katkaistu, eli nimen fonologi-

nen asu ei herätä kuulijassa mitään tarkoitteeseen liittyviä mielikuvia. (Sjöblom 2006: 

204, 225.)  

 Käsittelen laitenimien eri merkityssuhteita omissa luvuissaan. Aloitan nimistä, 

joilla on suora merkityssuhde tarkoitteisiinsa. Sen jälkeen siirryn käsittelemään lai-

tenimiä, joiden merkityssuhde on epäsuora. Jaan nämä nimet metaforisiin sekä meto-

nyymisiin nimiin. Lopuksi pohdin muutamia laitenimiä, joilla on pakattu merkityssuhde 

tarkoitteisiinsa. Linnanmäen laitenimissä ei ole katkaistua merkityssuhdetta, vaan kaikki 

nimet kantavat jonkinlaista merkitystä suhteessa kognitiivisiin alueisiin. Luvun lopussa 

erittelen vielä laitenimistä muodostuvia semanttisia verkostoja.  

3.2.1 Suora merkityssuhde  

Kun nimi on informatiivinen ja kuvaileva, se kertoo laitteesta jotain suoraan. Tällaisia 

laitenimiä Linnanmäellä ovat Autorata, Hepparata, Kahvikuppikaruselli, Kammokuja, 

Karuselli, Ketjukaruselli, Kino, Maisemajuna, Miniautot, Pallokaruselli, Pienoiska-

ruselli, Rumpukaruselli, Vankkuripyörä ja Vuoristorata. 44 laitenimestä 14 on suoraan 

merkityssuhteeseen perustuvia, eli lähes kolmasosa kaikista nimistä.  

 On tärkeää huomata, että eri nimenosat voivat toimia erilaisissa merkityssuhteis-

sa. Laitteen lajia ilmaiseva nimenosa on aina suorassa merkityssuhteessa laitteeseen. 

Kaksiosaisten nimien merkityssuhteiden luokittelu onkin ongelmallisia, sillä nimen yk-

silöivän nimenosan merkityssuhde voi olla epäsuora, kun taas lajia ilmaisevan ni-
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menosan merkityssuhde on aina suora. Näin on esimerkiksi tapauksessa Hepparata: 

Rata ilmaisee suoraan laitteen lajin. Laitteen hepat eivät ole oikeita, mutta sana heppa 

kuvaa hyvin laitteen ulkonäköä ja on täten kuvaileva. Olen päätynyt luokittelemaan 

kaikki kaksiosaiset laitenimet (paitsi Kyöpelinvuoren Hotellin) suoraan merkityssuhtee-

seen perustuvaksi, sillä lajia ilmaiseva osa on aina informatiivinen ja kuvaileva. Myös 

lajia ilmaisevan osan edessä oleva yksilöivä nimenosa on informatiivinen, sillä se kuvaa 

laitteen erityispiirrettä. Kaksiosaisten nimien suhde kognitiivisiin alueisiin, eli laitteen 

ulkonäköön ja toimintaan, on suora.   

 Kaksiosaisissa nimissä on yksi poikkeus, Kyöpelinvuoren Hotelli, joka ei ole 

merkityssuhteeltaan suora, vaan molemmat nimenosat viittaavat epäsuorasti laitteeseen. 

Käsittelin kyseisen nimen muodon ja merkityksen luokittelun ongelmallisuutta jo luvus-

sa 3.1.1. Luvussa 3.2.2.1 analysoin tarkemmin nimen epäsuoraa suhdetta tarkoitteeseen-

sa.  

 Suora merkityssuhde on myös yksiosaisissa nimissä Karuselli, Vuoristorata ja 

Kino. Nämä toimivat tarkoitteille yleisniminä, mutta appellatiivit on otettu käyttöön 

myös propreina. Sana kino on synonyymi elokuvateatterille, eli nimen sisällöllinen yh-

teys tarkoitteeseen on suora, sillä Kino on Linnanmäen 4D-elokuvateatterin nimi.   

3.2.2 Epäsuora merkityssuhde  

Kaksiosaiset, laitteen lajin ilmaisevan nimenosan sisältävät nimet ovat siis merkityssuh-

teeltaan suoria yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Yksiosaiset nimet ovat suurimmilta 

osin merkityssuhteeltaan epäsuoria. Laitenimistä 27 eli 61 % perustuu epäsuoraan mer-

kityssuhteeseen. Epäsuorasta merkityssuhteesta on kyse silloin, kun nimen tuottama 

kuva ei vastaa suoraan laitteeseen liittyviä tosiseikkoja. Tällöin kielenpuhuja pyrkii löy-

tämään merkityssäikeitä, jotka yhdistävät ilmauksen ja tarkoitteen. Nimi luo mielikuvia 

vertailemalla ja rinnastamalla. Nimi voidaankin ymmärtää metaforisesti tai metonyymi-

sesti. Metafora ja metonymia ovat monin tavoin samankaltaisia ilmiöitä, sillä molemmat 

antavat välineen ymmärtää ja hahmottaa jokin asia toisen asian kautta. Metafora rinnas-

taa kahden erilaisen asian rakenteet toisiinsa ja löytää niistä analogiaa. Asia siis hahmo-

tetaan vertauksen kautta. Metonymia taas perustuu asioiden välisiin relaatioihin. Asia 

hahmotetaan reittinä asiayhteydestä toiseen. (Sjöblom 2006: 209.) 

 Laitenimet perustuvat pitkälti epäsuoraan merkityssuhteeseen. Se ei ole sinänsä 

yllättävää, sillä huvipuistoon tullaan pakenemaan arkea. Monet laitteet ovat fanta-
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sianomaisia ja kutkuttavat mielikuvitusta. Useiden laitteiden tarkoituksena on herättää 

mielikuvia mitä erilaisimmista asioista. Lapset voivat kuvitella seilaavansa merirosvo-

laivassa, lentävänsä helikopterilla, istuvansa lohikäärmeen selässä tai seikkailevansa 

avaruudessa. Usein laitteiden ulkonäkö suunnitellaan muistuttamaan jotakin. Kun laite 

näyttää mustekalalta ja sen nimi on Mustekala, käyttäjän on helppo assosioida merkitys-

suhde laitteen ja nimen välille. Laitteiden ulkonäkö ei kuitenkaan pelkästään luo epä-

suosuoria merkityksiä.  

 Seuraavaksi käsittelen metaforisia sekä metonyymisiä merkityssuhteita omissa 

alaluvuissaan. Samalla käy ilmi, minkälaiset asiat laitteen ulkonäön lisäksi vaikuttavat 

nimen ja tarkoitteen väliseen merkityssuhteeseen. 

3.2.2.1 Metaforiset nimet 

Metaforinen nimi luo laitteesta mielikuvaa vertaamalla laitetta johonkin eri aihealueen 

asiaan. Metafora on vertailuassosiaatio. Kun laitteelle annetaan metaforinen nimi, halu-

taan korostaa joitakin siihen liitettäviä aspekteja. Jotkin nimet korostavat laitteen liiket-

tä, jotkin laitteen ulkonäköä ja jotkin esimerkiksi laitteen luomaa tunnelmaa. Usein yksi 

nimi voi luoda monia metaforisia merkityksiä ja kertoa eri asioita laitteesta.  

 Laitenimet vertautuvat usein laitteen liikkeeseen. Hypytin on metafora laitteen 

hyppivälle liikkeelle. Myös Hiphopin voi ajatella assosioituvan tanssin rytmikkääseen, 

ylös–alas menevään liikkeeseen. Kieppi ja Kieputin kertovat laitteen liikeradasta. Myös 

jotkin asioihin ja esineisiin viittaavat nimet assosioituvat laitteeseen nimenomaan asiaan 

tai esineeseen liitettyjen liikkeiden kautta. Kirnu-laitteen liikerata vertautuu liikkeeseen, 

kun kirnussa sekoitetaan kermasta voita edestakaisella ja ylös–alas menevällä vatkaa-

valla liikkeellä.  

Muutamat laitteet ovat metaforisia sekä liikkeen että ulkonäön perusteella. Ra-

ketti syöksyy ylöspäin raketin tavoin ja ulkonäöltään laite muistuttaa raketin pitkulaista 

muotoa ja lähtötelinettä. Salaman äkkinäiset liikkeet ovat kuin luonnonilmiössä ja lisäk-

si laitteen vaunujen kyljissä on kuvia salamoinnista. Pikajuna on höyryveturin näköinen 

ja kulkee kovaa eteenpäin, kuten oikea pikajuna (kuva 1). Kehrässä on rukin vauhtipyö-

rään vertautuva ympyrämuoto sekä puolat. Myös pyörivä ja nopea liike on verrattavissa 

rukin kehrän liikkeeseen.  
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Kuva 1. Pikajuna. (http://www.linnanmaki.fi/laitteet-ja-pelit/pikajuna) 

  

 Monesti nimen luoma metaforinen assosiaatio yhdistyy laitteen ulkonäköön. 

Helikopteri-laitteessa istutaan helikopterien näköisissä gondoleissa. Lohikäärme näyttää 

myyteistä ja saduista tutulta suomuiselta lohikäärmeeltä ja Mustekala näyttää lonkeroi-

neen vastaavalta vedenelävältä. Samantapaisia ovat Merirosvolaiva sekä Viikinkilaiva, 

joiden ulkonäkö muistuttaa kyseisiä laivoja pääkalloineen ja kilpineen. Rinkeli-nimi on 

metafora maailmanpyörän pyöreälle muodolle. 

 Jotkin metaforiset nimet eivät ole luokiteltavissa selvästi liikkeen tai ulkonäön 

mukaan, vaan vertailuassosiaatio perustuu monenlaisiin laitteiden ominaisuuksiin. Täl-

laisia ovat esimerkit laitteet, jotka ovat enemmän paikkoja kuin rakennelmia. Niiden 

sisälle mennään kokemaan erilaisia toimintoja. Kyöpelinvuoren Hotelli -nimi viittaa 

paikkaan. Laite on talon muotoinen ja se kantaa hotelli-teemaa. Kierros aloitetaan vas-

taanotosta ja huoneiden sekä ravintolan kautta päästään ”check-outiin”. Kyöpelinvuori 

näkyy teemoituksessa lukuisina noitanukkeina, jotka asuttavat hotellia. Laite luo il-

luusion vierailusta kansanperinteestä tuttuun paikkaan Kyöpelinvuorelle ja sen hotelliin. 

Paikkamainen laite on myös Taikasirkus (kuva 2). Paikka on kuten sirkus, jonka sisälle 

mennään tirehtöörin johdattelemana kokemaan taianomaista ohjelmaa pelleineen ja pai-

nonnostajineen.   

 Taikasirkuksessa sana taika kuvailee laitteen ominaisuutta, jopa tunnelmaa, ja 

samalla tavoin toimivat hurja-sana Hurjakurussa ja ralli-sana Rekkarallissa. Hurja luo 

mielikuvan jostakin rajusta, ja kuru assosioi laitteen kohisevan vesireitin Lapin tunturi-

rotkoihin. Kuru on Kielitoimiston sanakirjan mukaan ’veden uurtama kapea syvä laakso 

(Lapissa), tunturirotko’ (KS s.v. kuru). Rekkaralli-nimessä rekka viittaa rekka-auton 

näköisiin laitteisiin ja ralli luo mielikuvan vauhdista ja kilpailusta, vaikka laitteen no-

peuteen tai reittiin ei saakaan itse vaikuttaa. Kielenpuhujien assosiaatio Tulireki-nimestä 
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liittyy monenlaisiin metaforiin. Laitteessa tulta symboloimassa ovat vaunujen punainen 

väri ja liekkimäinen muoto sekä laitteen nimikyltissä olevat liekit (kuva 3). Reki taas 

viittaa radan vaunujen muotoon ja ulkonäköön. 

 

 

Kuva 2. Taikasirkus. 

 

  

Kuva 3. Tulireki.   
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 Kingi on metaforinen nimi, joka on annettu Linnanmäen uusimmalle laitteelle, 

joka on myös huvipuiston korkein laite. Linnanmäen kotisivut leikittelevät esittelyteks-

tissä nimen sanakirjamerkityksellä: ”Kukkulan kuninkuuden haltuunsa ottava laite - -” 

(Linnanmäen laitteet). Laitteen ulkonäkö assosioituu myös kuningasmaisuuteen, sillä 

itse laite on kuin (kuninkaan)torni ja tornin ympärillä on kuninkaan linnaa esittävä ra-

kennelma, josta löytyy muun muassa valtaistuin ja kruunuja (kuva 4).  

 

 

Kuva 4. Kingi.  

 

 Ukko on poikkeuksellinen laitenimi, sillä se on sekä henkilönnimi että appella-

tiivi. Ukko on erityisesti tunnettu muinaissuomalaisena ylijumalan ja ukkosen jumalan 

nimenä. Laite vie ensin matkustajat korkeuksiin, kieputtaa heitä ja syöksyy alas. Meta-

foria syntyy esimerkiksi ukkosesta ja laitteen korkeudesta, sillä laite on Linnanmäen 

alueen korkeimmalla kohdalla, eli ylimpänä kuten ylijumala. Kuitenkin jotkin laitteen 

ominaisuudet ovat myös ristiriidassa nimen herättämien mielikuvien kanssa, sillä lait-

teessa soiva Beatlesin musiikki sekä laitteen karkkimainen väritys ja musiikkiaiheinen 

kuvitus eivät liity suomalaiseen mytologiaan (kuva 5). 
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Kuva 5. Ukko-nimen herättämät mielikuvat ovat ristiriidassa laitteen ulkonäön kanssa. 

 

 Metaforinen nimi voi siis perustua selkeästi esimerkiksi laitteen liikkeeseen, 

mutta se voi myös perustua monenlaisiin laitteen ominaisuuksiin, jolloin merkitys ei 

välttämättä selviä kielenpuhujalle hetkessä. 

3.2.2.2 Metonyymiset nimet  

Metonyyminen nimi luo laitteesta mielikuvaa rinnastamalla laitteeseen siihen läheisesti 

liittyvän asian. Kyse on kosketusassosiaatiosta, eli nimessä esiintyvä sana liittyy samaan 

käsitekenttään, johon tarkoitekin kuuluu (Ainiala ym. 2008: 313). Metonyymisesta lai-

tenimestä on kyse, kun nimeen sisältyy käsite, joka liittyy laitteen ominaisuuksiin kos-

ketus- tai suhdeassosiaation kautta. Assosiaatioketju voi olla mutkikas. Esimerkiksi Pi-

lotti on laite, jossa lapset istuvat lentokoneilta näyttävissä gondoleissa. Jos laitteen nimi 

olisi ”Lentokoneet”, eli muodostettu samaan tapaan kuin nimi Helikopteri, nimi olisi 

metaforinen. Pilotti on kuitenkin käsite, joka kuvaa lentokoneen lentäjää. Sana siis kuu-

luu samaan käsitekenttään lentokoneiden kanssa, jolloin Pilotti on metonyyminen nimi.   

 Samalla periaatteella toimivat muutkin metonyymiset laitenimet. Linnunrata on 

vuoristorata, joka kulkee ikään kuin avaruudessa. Linnunrata liittyy avaruuden käsite-

kenttään. Panoraama on näköalatorni, joten sana panoraama liittyy samaan käsitekent-

tään laitteen tarkoituksen, maisemien katselun, kanssa. Panoraama tarkoittaa ’yleisnä-

kymää korkealta paikalta’ (KS s.v. panoraama). Vonkaputous-nimi sisältää vesistösano-

ja, jotka sopivat vuoristorataan, jossa matka päättyy veteen. Vonka on ’joen mutka,  
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joessa oleva leveämpi ja syvempi kohta, puokama’ ja myös ’uittomiehen vahtipaikka’ 

(Suomen sanojen alkuperä 2000 s.v. vonka). 

 Kotkot-nimen leksikaalisen sisällön luokittelin nimien rakenteen analyysissa 

ääntelyä ilmaisevaksi partikkeliksi. Kotkot on siis ilmaisu, joka on kielenpuhujille tuttu 

ja luo yhteisiä mielikuvia. Kotkot on metonyyminen nimi, sillä se on osa käsitekenttää, 

joka liittyy kanalaan ja kanoihin. Laite on teemarata, jossa teemana on maatila ja kanala 

(kuva 6).   

 

Kuva 6. Kotkot.  

3.2.3 Pakattu merkitys  

Nimet, joilla on suora tai epäsuora merkityssuhde tarkoitteisiinsa, on muodostettu jo 

olemassa olevien symbolisten yksiköiden pohjalta. Tätä vastoin pakattuun merkityssuh-

teisiin perustuvat nimet vaikuttavat läpinäkymättömiltä ja merkityksettömiltä, mutta 

tarkemmassa tarkastelussa niistä voi havaita monia tuttuja aineksia, kuten osia sanoista 

tai sanoja yhdistettynä epätavanomaisiin päätteisiin. Yritysnimissä merkityssuhde tar-

koitteeseen on pakattu, kun nimet sisältävät tekosanoja. (Sjöblom 2006: 219.)  

 Aineistoni laitenimistä kolme on sellaisia, että ne vaikuttivat suomenkielisiltä 

sanoilta, mutta eivät kuitenkaan ole varsinaisia suomen sanoja, eli niillä ei ole sanakir-

jamerkitystä. Nämä nimet luokittelen pakattuun merkityssuhteeseen kuuluvaksi. Nimet 

eivät ole täysin opaakkeja, sillä kielenpuhujat voivat löytää niistä monia merkityksiä. 
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 Kuuputin-nimeen on pakattuna monenlaisia merkityksiä. Ensin nimestä pistää 

silmään sana kuu, mutta nimen taustalla voi olla myös verbi kuuputtaa, joka löytyy ai-

nakin Paulaharjun teoksesta vuodelta 1943 (s. 89). Toisaalta laitteen avaruusalusmainen 

ulkonäkö ja suuri hiiriastronautti-hahmo luovat yhteyden kuu-sanaan (kuva 7). Nimi 

mukailee rakenteeltaan -in-johtimellisia nimiä, kuten Kieputin ja Hypytin.  

 

  

Kuva 7. Kuuputin. 

 

 Kuten jo aiemmin mainitsin, Vekkula on talo täynnä hauskoja efektejä. Nimessä 

on yhdistetty -la-paikannimipääte ja vekkuli-sana, joka on määritelty Kielitoimiston 

sanakirjassa adjektiiviksi merkityksillä ’veikeä, lystikäs, hupaisa, hauska’ (KS s.v. vek-

kuli). Vekkula ei siis itsessään tarkoita mitään, mutta siihen on pakattu merkityksiä ta-

losta ja hauskuudesta.   

 Muksupuksu on pakatun ja epäsuoran merkityksen välimaastossa, sillä muksu on 

ymmärrettävä symbolinen yksikkö, synonyymi lapselle, mutta puksulla ei ole yksinään 

sanakirjamerkitystä. Puksu luo kuitenkin mielikuvia junasta ja sen puksutuksesta. Lah-

desta löytyy kaupunkijuna, jonka nimi on Puksu (Etelä-Suomen Sanomat 2014).  Voi-

daankin katsoa, että nimeen on pakattu eri merkityksiä: se on suunnattu lapsille ja laite 

on juna, joka puksuttaa raiteita pitkin vesitornin ympäri.  
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3.2.4 Semanttiset verkostot 

Linnanmäen laitenimet muodostavat erilaisia semanttisia verkostoja. Nimien sisällölli-

set merkitykset muodostavat joukkoja, joilla on yhteinen aihe-alue tai teema. Nimet 

kuuluvat samaan aihepiiriin sanastoltaan. Samaan semanttiseen verkostoon voi kuulua 

suoraan, epäsuoraan ja pakattuun merkityssuhteisiin perustuvia nimiä. Verkostot ovat 

erikokoisia, joihinkin voi kuulua vain muutama nimi.  

 Suurimman verkoston muodostavat nimet, jotka viittaavat liikenne- ja kulkuvä-

lineisiin. Tähän ryhmään kuuluvat Autorata, Helikopteri (kuva 8), Merirosvolaiva (kuva 

9), Miniautot, Muksupuksu, Pikajuna, Pilotti, Raketti, Rekkaralli, Tulireki, Vankkuri-

pyörä ja Viikinkilaiva. Näissä laitteissa ajetaan itse tai istutaan kyydissä mm. erilaisissa 

autoissa, junissa, laivoissa ja lentokoneissa (tai oikeammin luodaan illuusio siitä).   

 

   

Kuva 8. Helikopteri. 

  

Kuva 9. Merirosvolaiva.  
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 Monet laitenimet viittaavat myytteihin, satuihin ja historiaan. Sellaisia ovat Lo-

hikäärme, Merirosvolaiva, Taikasirkus ja Viikinkilaiva. Ne eivät perustu arkikokemuk-

seemme, vaan johonkin jännittävämpään, mikä on tuttua saduista ja seikkailuista. Myös 

Kingin (viitaten kuninkaaseen) voi ajatella olevan lapsille erityisesti kertomuksista tuttu. 

Osa laitenimistä liittyy nimenomaan Suomen myytteihin ja vanhaan kulttuuriperintee-

seen. Ukko viittaa suomalaisten muinaiseen sään, sadon ja ukkosen ylijumalaan, joka on 

tuttu Kalevalastakin. Kalevala näkyy myös Salama-laitteen nimessä ja teemoituksessa. 

Kansanperinteeseen nojaa myös nimi Kyöpelinvuoren Hotelli, joka muistuttaa huvipuis-

ton kävijöitä myyttisestä noitien ja vanhapiikojen kokoontumispaikasta. 

 Jotkin nimet muistuttavat huvipuiston kävijöitä erilaisista esineistä ja asioista. 

Laitenimet rinnastetaan esineisiin laitteen muodon tai liikkeen perusteella. Tällaisia ni-

miä ovat Kahvikuppikaruselli, Kehrä, Kirnu, Rinkeli ja Rumpukaruselli.  

 Lisäksi luonto näkyy laitenimissä: Hurjakuru, Vonkaputous, Linnunrata ja Sa-

lama sisältävät luontoon liittyviä sanoja. Myös Maisemajuna ja Panoraama liittyvät 

ympäristöön ja sen kokemiseen. Eläimiin viittaavia nimiä on muutama: Hepparata, 

Mustekala ja Kotkot.   

 Verkostot ovat siis aiheiltaan hyvin monipuolisia. Linnanmäki käyttää laitteis-

saan arjesta tuttuja asioita erikoisessa kontekstissa, kuten kahvikuppeja istuimina. Toi-

saalta huvipuistossa voi nähdä arjesta hyvin kaukaisia asioita, kuten lohikäärmeen. Lait-

teet sisältävät usein jotakin, mikä ei ole tavallista ”oikeassa elämässä”: laitteet esimer-

kiksi luovat illuusion helikopterilla tai raketilla lentämisestä. Nimet ja laitteet muodos-

tavat yhdessä usein yllätyksellisiä ja hauskoja mielleyhtymiä. Tutut asiat voidaan nähdä 

uudessa valossa (kuten Rinkeli maailmanpyöränä) tai vieraammat asiat tuodaan lähelle 

ja käytettäviksi (kuten Merirosvolaiva).  

3.3 Laitenimien funktiot  

Nimillä on aina tekstuaalinen funktio: nimet yksilöivät ja identifioivat. Tämän lisäksi 

nimellä voi olla samanaikaisesti useita sosiaalisia ja kulttuurisia tehtäviä. (Sjöblom 

2006: 230.)  Henkilönnimien funktioita ovat esimerkiksi yksilöllisen ja sosiaalisen iden-

titeetin muodostaminen. Myös paikannimillä on yksilöinnin lisäksi eri funktioita. Pai-

kannimi voi esimerkiksi toimia sosiaalisessa funktiossa, tai paikannimellä voi olla käy-

tännöllinen, affektiivinen ja informatiivinen funktio. (Ainiala ym. 2008: 155–156.)  
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 Laitenimiin voi soveltaa parhaiten kaupallisten nimien funktioita. Kaupallisten 

nimien funktioiden kohdalla on otettava huomioon markkinoinnin, sijoitustoiminnan, 

mainonnan ja kuluttajien näkökulmat (Ainiala ym. 2008: 284). Laitenimissä korostuu 

kuluttajien, toisin sanoen laitteiden käyttäjien, näkökulma. Vaikka laitenimet eivät ole 

tuotenimiä, niiden funktioita voi pohtia kaupallista nimistöä varten luoduilla funktioiden 

käsitteillä. Käsittelenkin laitenimien tehtäviä apunani jälleen Paula Sjöblomin yritysni-

miä koskeva tutkimus. 

 Sjöblom pohjaa tutkimuksessaan funktion käsitteen M.A.K. Hallidayn systee-

mis-funktionaaliseen lingvistiikkaan. Yritysnimien funktiot ovat interpersonaalisia teh-

täviä. Nimen funktio on se, mitä nimi viestii. (Sjöblom 2006: 68–70.) Interpersonaaliset 

funktiot ilmenevät siinä sosiaalisessa kontekstissa, jossa nimet syntyvät ja jossa niitä 

käytetään. Funktiot siis liittyvät kielen käyttöön. Yhdellä nimellä voi olla samanaikai-

sesti useita eri funktioita. Yritysnimiä voi pitää yrityksen itsensä kannalta sitä parempi-

na ja käyttökelpoisempina, mitä useammassa funktiossa yritysnimi toimii. (Sjöblom 

2006: 231.) Samaa ajatusta voi soveltaa myös laitenimiin: mitä enemmän laitenimi täyt-

tää eri tehtäviä, sitä paremmin se täyttää ne kriteerit, joita laitenimiltä toivotaan (ks. 

luku 4.2.1). 

 Interpersonaalisia funktioita ovat nimen informatiivisuus, houkuttelevuus, käy-

tännöllisyys, integroivuus sekä individualisoivuus. Käsittelen jokaista funktiota omassa 

luvussaan ja pohdin, miten nämä tehtävät näkyvät laitenimissä. Pohdin myös, miten jo 

laitteiden nimeämisessä on otettu huomioon nimien tehtävät. Risto Räikkönen luetteli 

haastattelussa adjektiiveja, jollaisia laitenimien tulisi olla: ”lyhyitä, ytimekkäitä, kuvaa-

via, hauskoja, ilmeikkäitä ja helposti käytettäviä” (Räikkönen 2013). Nämä kaikki ovat 

sovitettavissa eri funktioiden alle. Funktioihin palaan vielä luvussa 4.2.1, jossa pohdin 

asiakkaiden ja työntekijöiden käsityksiä laitenimistä suhteessa nimien tehtäviin.  

3.3.1 Informatiivinen nimi 

Yritysnimet kantavat usein informatiivista funktiota. Tällöin nimen avulla saadaan tie-

toa joistakin yritykseen liittyvistä tosiasioista. Yritysnimi voi antaa tietoa yrityksen 

omistajasta, sijainnista tai toimialasta. (Sjöblom 2006: 232.) Laitenimien kohdalla nimi-

en informatiivisuus ei ole yhtä merkittävässä roolissa kuin yritysnimissä, sillä laitenimet 

perustuvat enemmän mielikuvitukseen kuin konkreettiseen tiedonvälittämiseen. Kuiten- 
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kin kaikki suoraan merkityssuhteeseen perustuvat laitenimet ovat aina jollakin tapaa 

informatiivisia. Laitteen lajia ilmaiseva nimenosat ovat aina informatiivisia. 

  Informatiiviset laitenimet kertovat jotakin laitteen tyypistä, ulkonäöstä ja toi-

minnasta. Esimerkiksi Ketjukaruselliin ja Rumpukaruselliin sisältyy informaatiota: mo-

lemmat ovat karuselleja, mutta toisessa on ketjuja ja toisessa rumpuja. Kuvailevan sa-

nan sisältävät Miniautot ja Pienoiskaruselli informoivat laitteiden pienuudesta ja niiden 

soveltuvuudesta erityisesti perheen pienimmille.  

 Voidaan myös ajatella, että monet laitenimet sisältävät informaatiota laitteen 

ulkonäöstä tai liikkeestä, vaikka merkityssuhde nimen ja laitteen väillä olisi epäsuora. 

Tässä kohtaa on huomautettava, että funktiot eivät ole suoraan yhteydessä merkityksiin. 

Nimien funktiot kytkeytyvät läheisesti nimien merkityssuhteisiin, mutta niitä on käsitel-

tävä kuitenkin erillään, sillä merkitys on itse kieleen liittyvä ilmiö ja funktio on ilmiö, 

joka liittyy kielenkäyttöön (Ainiala ym. 2008:314). Informaatiota voi kuitenkin välittää 

myös epäsuorasti. Esimerkiksi nimet Lohikäärme, Viikinkilaiva ja Rinkeli antavat tietoa 

laitteen ulkonäöstä ja Kieputin ja Hypytin laitteen liikkeestä, joskin epäsuorasti. Myös 

pakattuun merkityssuhteeseen perustuva nimi voi paljastaa jotakin tietoa laitteesta. Esi-

merkiksi Muksupuksu informoi laitteen sopivan lapsille. Räikkönen mainitsi, että Lin-

nanmäen laitenimien tulisi olla kuvaavia (Räikkönen 2013). Juuri nimien kuvaavuus on 

tärkeä osa informatiivista funktiota. 

3.3.2 Houkutteleva nimi  

Kaupallisten nimien on tärkeää olla houkuttelevia. Asiakkaan tulee kokea nimi positii-

viseksi. Esimerkiksi yritysnimet rakentavat kuvaa yrityksen imagosta yhdessä muun 

viestinnän kanssa. Yritysnimien houkutteleva funktio tarkoittaa siis sitä, että nimellä 

pyritään ohjailemaan ihmisten käyttäytymistä, eli saamaan asiakkaiden mieliala sellai-

seksi, että he haluavat ostaa yrityksen tuotteita. (Sjöblom 2006: 234–235.) Myös Lin-

nanmäkeen voi hyvin soveltaa samoja kaupallisia ajatuksia. Laitenimet yhdessä muun 

huvipuiston nimistön ja viestinnän kanssa yrittävät luoda asiakkaille positiivisen, iloisen 

ja lapsiystävällisen kuvan Linnanmäestä, jotta paikalle saadaan houkuteltua maksavia 

asiakkaita. On kuitenkin tärkeää muistaa, että nimen houkuttelevuus on hyvin subjektii-

vinen kokemus. Linnanmäen edun mukaista on kuitenkin pyrkiä keksimään nimiä, jotka 

assosioituvat positiivisesti ihmisten mielissä.   
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 Pelkkä positiivisuus ei ole kuitenkaan ainoa kriteeri, jonka avulla huvipuiston 

nimistä luodaan houkuttelevia. Nimet henkivät usein seikkailua, taikaa ja satumaailmaa, 

kuten Taikasirkus tai Merirosvolaiva. Niissä on usein myös jotakin tuttua arkimaailmas-

ta, kuten autot, mutta laitteiden taika piilee siinä, että huvipuistossa myös lapset pääse-

vät ajamaan autoilla (ainakin jollain tapaa). Huvipuistossa yhdistyy moni aihepiiri, ku-

ten semanttisia verkostoja käsitellessä jo huomattiin. Laitteissa pääsee eläinten ja lii-

kennevälineiden kyytiin, ja nimet osaltaan houkuttelevat ihmisiä kokeilemaan ja käyt-

tämään laitteita. Monessa tapauksessa nimet ovat viihdyttäviä (Muksupuksu, Vekkula) ja 

uteliaisuutta herättäviä (Vonkaputous, Tulireki). Positiivisuus voidaan siis kokea monin 

eri tavoin, ja yksi nimi voi kantaa monia houkuttelevia elementtejä. Räikkösen kuvaa-

mista adjektiiveista ”hauska” ja ”ilmeikäs” sopivat houkuttelevan funktion alle.  

 Suoraan merkityssuhteeseen perustuvat ja informatiiviset nimet voivat toimia 

houkuttelevassa funktiossa, mutta Sjöblomin mielestä houkutteleva funktio koskee eri-

tyisesti yritysnimiä, joiden herättämät mielikuvat eivät ole suorassa merkityssuhteessa 

tarkoitteisiinsa, vaan ovat epäsuorempia ja epämääräisempiä (2006: 235–236). Lai-

tenimien kohdalla ei mielestäni ole paljoakaan merkitystä nimen houkuttelevuudelle, 

onko nimi merkitykseltään suora vai epäsuora tai pakattu. Esimerkiksi suoraan merki-

tyssuhteeseen perustuvat Vuoristorata ja Miniautot ovat mielestäni houkuttelevia nimiä. 

Usein nimet lupaavat jotakin erikoista, vain huvipuistossa koettavaa: miniautoihin, joita 

lapset ajavat, ei törmää joka kadunkulmassa. 

3.3.3 Käytännöllinen nimi  

Käytännöllinen funktio korostaa kaupallisen nimen välinearvoa. Yritysnimissä nimen 

pitää erotella yritys muista, ja nimeä pitää olla helppo taivuttaa ja ääntää. Yritysnimi on 

myös käytännöllinen, jos se on muotoiltavissa visuaaliseksi logoksi ja jos se sijoittuu 

aakkosten alkupäähän. (Sjöblom 2006: 236.) Laitenimet ovat käytännöllisiä, sillä ne 

erottavat samankaltaiset laitteet toisistaan. Linnanmäen laitenimiä on myös helppo ään-

tää sekä taivuttaa. Myös tärkeän käyttäjäkunnan eli lapsien on helppo käyttää laitenimiä. 

 Laitenimien käytännöllisyyden kannalta on tärkeää, että nimet ovat suomenkieli-

siä. Silloin niiden käyttö puheessa ja kirjoituksessa on usein helpompaa kuin esimerkik-

si englanninkielisten nimien. Suomenkieliset nimet on helppo muistaa ja ääntää. Nimien 

kielen vaihtaminen englannista suomeen vaikutti siis paljon juuri nimien käytännölli-

seen funktioon.   
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 Joillakin laitenimillä käytännöllisyyden funktio ei täysin toteudu, sillä samankal-

taiset nimet saattavat mennä helposti käytössä sekaisin. Kyselyyni vastanneet esimer-

kiksi moittivat -in-päätteisten nimien Hypytin, Kieputin ja Kuuputin samanlaisuutta sekä 

helposti toistensa kanssa sekoittuvia lyhyitä k-kirjaimella alkavia nimiä (Kehrä, Kieppi, 

Kieputin, Kingi, Kirnu) (ks. s. 97 ja 104). Rakenteeltaan samankaltaiset nimet eivät vält-

tämättä erotu tarpeeksi toisistaan. Myös liian pitkät nimet ovat hankalia käytössä. 

 Risto Räikkönen kertoi haastattelussa yhdeksi kriteeriksi nimenvalinnassa sen, 

että nimeä ei tarvitsisi käytössä vääntää tai lyhentää, vaan että nimi toimisi sellaisenaan, 

eikä lempinimiä erikseen tarvittaisi. Hän antoi esimerkiksi vanhan englanninkielisen 

nimen Top Spin. Edes henkilökunta ei käyttänyt englanninkielistä nimeä, vaan Top Spin 

oli Toppari. Ukko taasen on vain Ukko, sitä ei tarvitse lyhentää tai muuttaa. (Räikkönen 

2013.) Uusinta nimikerrostumaa edustavat Kirnu, Pilotti, Kehrä, Ukko ja Salama ovat 

kaikki lyhyitä ja ytimekkäitä. Myös nimen lyhyys on osa sen käytännöllisyyttä. Räikkö-

nen mainitsi nimien valinnan kriteereinä jopa kolme adjektiivia ”lyhyt, ytimekäs ja hel-

posti käytettävä”, jotka kaikki kuvaavat nimien käytännöllistä funktiota.  

3.3.4 Integroiva nimi  

Integroivasta funktiosta on kyse, kun nimen avulla pyritään luomaan yhteys tai saman-

kaltaisuus esimerkiksi tiettyyn kulttuuriin tai yhteisöön. Yritysnimet voivat osoittaa 

yhteyttään tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai tiettyyn kulttuuriin joko suoraan liit-

tämällä nimeen esimerkiksi paikannimen tai epäsuoraan käyttämällä tiettyä kieltä tai 

murretta (Sjöblom 2006: 237.) Yritysnimet voivat myös ottaa mallia saman alan yritys-

nimistä, jolloin nimenmuodostuksen analogisuus voi integroida saman alan yrityksen 

yhteen joukkoon. Esimerkiksi mainostoimistoilla on usein hyvin samantyyppisiä nimiä. 

(mts. 238.)   

 Linnanmäen laitenimet integroituvat kielivalintansa kautta Suomeen. Suomen-

kieliset nimet puhuttelevat juuri suomenkielisiä käyttäjiä, joita Linnanmäen kävijöistä 

suurin osa on. Laitenimet teemoineen integroituvat myös suomalaiseen kulttuuriin muu-

tenkin kuin vain kielen kautta. Ukko on tärkeä osa suomalaista mytologiaa ja Hurjakuru 

sekä Vonkaputous sisältävät Suomen luontoon liittyvää sanastoa (ks. luvut 3.2.2.1 ja 

3.2.2.2). 

 Nimiin sisältyvät laitteen lajia ilmaisevat nimenosat, kuten karuselli, yhdistävät 

Linnanmäen vankasti osaksi huvipuistojen jatkumoa. Karusellit ja vuoristoradat ovat 
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hyvin leimallinen piirre huvipuistoissa, ja niiden ottaminen mukaan nimistöön korostaa 

Linnanmäkeä juuri huvipuistona. Jos katsoo huvipuistonimiä yleisemmin Suomessa, 

ensivaikutelma suomalaisten huvipuistojen laitenimistä tuntuu olevan melko yhdenmu-

kainen. Esimerkiksi Särkänniemessä on peräti kolme identtistä nimeä Linnanmäen lai-

tenimien kanssa: Rekkaralli, Merirosvolaiva ja Viikinkilaiva (Särkänniemen laitteet 

2014). En kuitenkaan usko, että samankaltaiset nimet eri huvipuistojen kesken olisi tie-

toisia integrointiyrityksiä. Huvipuistot kuitenkin kilpailevat keskenään asiakkaista. Silti 

huvipuistojen laitteiden nimeämisessä on näkyvissä yhtäläisyyksiä. Analogia vaikuttaa 

nimienmuodostuksessa, ja siten monet tyypilliset laitenimet voivat toimia huvipuisto-

kulttuuriin integroivina elementteinä.  

3.3.5 Individualisoiva nimi  

Individualisoivaan funktioon liittyy ajatus, että henkilönnimi on nimi individualisoiva, 

persoonallistava ja inhimillistävä. Nimi tekee kantajastaan ainutlaatuisen ja antaa yksi-

löllisen arvon yhteisön jäsenenä. (Sjöblom 2006: 239.) Tätä funktiota voi soveltaa myös 

yritysnimiin, sillä nykyisessä markkinointiajattelussa yritystä pidetään inhimillisenä 

toimijana. Esimerkiksi monet pakattuun tai katkaistuun merkityssuhteeseen perustuvat 

a-loppuiset yritysnimet (Sonera, Kapria Oy) assosioituvat naisten nimiin. (mts. 240–

242.)  

 Laitenimissä individualisoiva funktio on aivan marginaalinen, ellei jopa näky-

mätön. Laitenimet eivät sisällä tekosanoja, jotka voisivat assosioitua henkilönnimiin ja 

täten luoda individualisoivan funktion. Aineiston ainoa erisnimeksi luokittelemani hen-

kilönnimi Ukko kuitenkin kantaa nähdäkseni individualisoivaa funktiota. Nimi assosioi-

tuu henkilönnimeen liitettyihin mielikuviin. Nämä mielikuvat voivat liittyä varsinkin 

Ukko-ylijumalaan. Kingi viittaa myös henkilöön ja luo mielikuvia henkilöstä, joka on 

kuningas tai johtajahahmo. Henkilönnimestä ja laitteesta voidaan siis saada samanlaisia 

individualisoivia mielikuvia. 
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4 Nimienkäyttäjien näkemyksiä laitenimistä 

Kun laitenimien ominaispiirteet ovat nyt selvillä, siirrytään tutkimaan, mitä sanottavaa 

kielenkäyttäjillä on Linnanmäen laitenimistä. Luvun aineistona on 200 henkilön vasta-

ukset kyselylomakkeeseen, jossa kysyin Linnanmäen asiakkailta ja työntekijöiltä, mitä 

nimiä he käyttävät laitteista sekä miten he suhtautuvat laitenimiin. Luvussa 4.1 ana-

lysoin kaikkia niitä nimiä, joita vastaajat kertoivat käyttävänsä. Luvussa 4.2 paneudun 

vastaajien mielipiteisiin laitenimistä.    

 Luku 4.1 keskittyy siis vastaajien nimien käyttöön. Tässä yhteydessä on kuiten-

kin hyvä huomioida, ettei nimien käytöstä puhuminen ole täysin yksiselitteistä. Koska 

olen tehnyt kyselyn kirjallisesti e-lomakkeella, aineisto ei vastaa todellista kielenkäyt-

töä, vaan se on raportoitua. Lomaketutkimuksen avulla ei voida tutkia nimien arkista 

käyttöä oikeissa puhetilanteissa, vaan vastaajat raportoivat omia käsityksiään nimien 

käytöstään kirjoittamalla. Siksi seuraavassa luvussa toistuu usein pohdinta, ovatko jot-

kin vastaajien antamat nimet vain lomakkeen täyttämisen hetkellä keksittyjä nimiä, käy-

tössä olevia nimiä vai ehkä jopa ainoastaan kuvauksia, joita on tehty valokuvan perus-

teella.  

 Laitenimien variaatiota havainnollistan alalukuihin liitettyjen taulukoiden avulla, 

joissa on listattuna kaikki laitteiden saamat nimet. Variaation käsittelyn yhteydessä käy-

tän termiä nimivariantti, jolla tarkoitan nimen eri rinnakkaismuotoja. Toistuvia termejä 

ovat myös sekundaari nimi eli virallisen nimen pohjalta muodostettu epävirallinen nimi 

ja primaari nimi eli virallisesta nimestä riippumatta annettu, laitetta kuvaava nimi (ks. 

tarkemmin luku 1.3).    

 Luvussa 4.2. selviää, minkälaiset laitenimet miellyttävät eniten vastaajia. Jaotte-

len saamieni vastausten pohjalta erilaisia kriteerejä, joiden perusteella nimienkäyttäjät 

pitävät virallisia nimiä miellyttävinä tai vähemmän miellyttävinä. Lasken myös lai-

tenimien suosiojärjestyksen ja kerron, minkälaisia vastauksia vapaa sana -osioon kirjoi-

tettiin. 

4.1 Laitenimien käyttö ja variaatio  

Laitenimien käyttöä ja variaatiota tutkin kyselylomakkeeni ensimmäisen osion perus-

teella. Valitsin lomakkeeseen seitsemän erityyppistä laitetta: Rinkelin, Kyöpelinvuoren 

Hotellin, Autoradan, Kieputtimen, Muksupuksun, Kehrän sekä Panoraaman. Laitteiden 



44 
 

nimet edustavat myös eri nimityyppejä rakenteeltaan ja merkitykseltään. Perusteena 

juuri näiden seitsemän laitteen valinnalle oli oma oletukseni nimien runsaasta variaati-

osta. Oletus vaihtelusta taas perustui laitenimien historiaan, sillä näistä seitsemästä lait-

teesta kuusi on vaihtanut nimeään vähintään kerran. Ainoastaan Panoraaman nimi on 

pysynyt samana. Nimenvaihdon yhteydessä laite on voinut uudistua, mutta sen peruspe-

riaate on kuitenkin pysynyt samana. Hypoteesinani on, että entiset nimet ovat vielä jon-

kin verran käytössä.   

 Lomakkeessa nimeäminen tapahtui pelkän valokuvan perusteella. Samanlaista 

keinoa on käyttänyt ainakin Annimaria Mäkikyrö (2013) kandidaatintyössään, jossa hän 

tutki Pellon paikannimien variaatiota valokuvien avulla. Pelkkien kuvien käyttö lomak-

keessa mahdollistaa sen, että virallista nimeä ei anneta valmiina, vaan esiin voivat tulla 

kaikki vastaajan käyttämät nimet, olivatpa ne virallisia tai epävirallisia nimiä. Kuvien 

käytössä ongelmana on kuitenkin laitteiden tunnistettavuus. Nimeä ei voi antaa, jos lai-

tetta ei tunnista. Laitteen voi myös sekoittaa johonkin toiseen laitteeseen. Pyrin mini-

moimaan sekaannuksia etsimällä mahdollisimman selkeät kuvat laitteista.   

 Toisen, ”väärän” laitteen nimiä kirjoitettiin jonkin verran (esimerkiksi Kieputin 

> Rainbow). Useammin kuitenkin kävi niin, että nimeä ei yksinkertaisesti muistettu tai 

tiedetty. Laite tai sen nimi ei ollut syystä tai toisesta tuttu. Käyn jokaisen laitteen koh-

dalla läpi, kuinka montaa tyhjää tai ”en osaa sanoa” -vastausta laite sai. Linnanmäen 

työntekijöiden vastauksissa tunnistettavuuden ongelmaa ei ollut lainkaan. Laitteet ja 

niiden nimet ovat osa työntekijöiden arkipäivää. On kuitenkin muistettava, että kysely-

lomakkeessa ei tule ilmi, milloin tai kuinka kauan Linnanmäellä on oltu töissä. Työnte-

kijät edustavat kuitenkin hyvin tuoretta näkemystä ainakin ikänsä perusteella, kuten 

osoitin luvussa 1.2.  

 Kysymys ”Mitä nimiä käytät seuraavista laitteista?” on melko suurpiirteinen ja 

antaa vapauksia kirjoittaa monia eri nimiä yhdelle laitteelle, mutta ei suoranaisesti vaadi 

sitä. Suurin osa vastaajista antoikin ainoastaan yhden nimen kullekin laitteelle. Joukosta 

löytyi kuitenkin muutamia vastaajia, joilla on monta nimeä tai nimivarianttia käytössä 

yhdelle laitteelle.   

 Analyysin haasteena on myös se, kuinka vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen. 

Jotkin ovat voineet sivuuttaa nimien käytön pohdinnan ja pitäneet osiota ainoastaan 

tunnistamistehtävänä, jossa pyritään ”oikeisiin vastauksiin”. Työntekijöistä kahdeksan 

antoi jokaisesta laitteesta ainoastaan virallisen nimen, joten heidän kohdalla voi vain 

arvuutella, käyttävätkö he todellisuudessa pelkästään virallisia nimiä vai ovatko he ha-
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lunneet vain antaa ”oikeat vastaukset”. Ylipäätään on muistettava, että tutkimuksessani 

nimien käyttö ei ole todellista, vaan ainoastaan raportoitua.  

 Koska olen jakanut saamani vastaukset kahdeksi eri aineistoksi (Linnanmäen 

asiakkaat, 110 vastaajaa, sekä Linnanmäen työntekijät, 90 vastaajaa), käsittelen näitä 

vastauksia erikseen. Uskon, että nimien käyttö ja variaatio eroavat merkittävästi näiden 

ryhmien välillä. Nimien käytön tutkimuksen kannalta on hedelmällistä, että toisena ai-

neistona ja tutkimuskohteena on Linnanmäen työntekijät. Heillä on sellaista tietopää-

omaa, jota syntyy tiiviissä työyhteisössä. Hypoteesinani on, että työntekijöiden vastauk-

sissa näkyy yhteisössä muodostuneet ”omat nimet”. Oletan, että työntekijöillä on oma 

slanginsa, joka eroaa asiakkaiden vastauksista.   

 Seuraavaksi käyn läpi jokaisen tutkimani laitteen nimivariantit eli nimen eri rin-

nakkaismuodot. Eri nimet ja niiden esiintymismäärät löytyvät myös tekstin lomassa 

olevista taulukoista. Taulukoissa on merkittynä kunkin nimen mainintojen määrä sekä 

prosenttiluku, joka kertoo, kuinka monta prosenttia vastaajista on maininnut kyseisen 

nimen. Prosenttiosuus on laskettu siten, että mainintojen määrä on jaettu vastaajien 

määrällä. Taulukon kohta ei siis vastaa kysymykseen ”mikä on prosenttiosuus kaikista 

annetuista maininnoista?”, vaan se kertoo, kuinka monta prosenttia vastaajista antoi 

kyseisen nimivariantin. Siksi pystyrivin prosenttiluvuista ei tule yhteenlaskettuna 100 

%.    

 Laitteista on myös kuvat, jotka ovat samat kuin kyselylomakkeessa. Analyysissa 

paneudun tarkemmin nimien sisällölliseen ainekseen ja pohdin, mitä epävirallisilla ni-

millä halutaan viestiä. Pääluvun lopussa teen synteesin nimien käytön ja variaation tu-

loksista sekä sovellan paikannimien tutkimuksen teoriaa epävirallisten nimien käytöstä 

ja tehtävistä aineistoni nimiin.  

4.1.1 Rinkeli  

Rinkeli on Linnanmäen näkyvä maamerkki. Se on 34 metrin korkeuteen ylettyvä maa-

ilmanpyörä, jossa on värikkäitä gondoleja ja iltaisin näyttävä valaistus (kuva 10). Maa-

ilmanpyörä on hyvin perinteikäs huvipuistolaite, joka on ollut Linnanmäellä jo vuodesta 

1952. Rakennelma ja nimi ovat vaihtuneet muutamaan otteeseen. Ensimmäinen maail-

manpyörä oli nimeltään Pariisinpyörä vuosina 1952–1963 (Laitehistoria). Vuonna 1964 

uuden maailmanpyörän nimeksi tuli Boston-pyörä tupakkamerkin mukaan (Paunonen 

2010: 490). Vuonna 1974 nimeksi vaihtui Helsinki-pyörä tupakkalain kiristymisen 

vuoksi. Nimi oli käytössä yli kolme vuosikymmentä aina vuoteen 2006, jolloin maail-
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manpyörä myytiin Kouvolaan Tykkimäelle. Tilalle rakennettiin uusi maailmanpyörä, 

joka sai nimekseen yleisöäänestyksen perusteella Rinkeli. (Laitehistoria.)    

  

Kuva 10. Rinkeli. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rinkeli_-

_Linnanm%C3%A4ki_amusement_park_Helsinki_Finland.jpg)  

 Maailmanpyörä on appellatiivi, ja sana löytyy Kielitoimiston sanakirjasta: ’hu-

vipuistoissa tms. vaaka-akselin ympäri pyörivä suuri kehä, jossa on tasavälein riippuvia 

istuinkoreja. Käydä Linnanmäen maailmanpyörässä.’ (KS s.v. maailmanpyörä). Sana-

kirjan esimerkkilause on osuva, sillä asiakkaiden vastauksissa näkyy selvästi, että maa-

ilmanpyörää käytetään enemmän kuin virallista nimeä Rinkeli. Maailmanpyörä mainit-

tiin peräti 99 asiakkaan vastauksessa, eli 90 % vastaajista käyttää laitteen yleisnimitystä 

laitteen nimenä. Maailmanpyörä lienee käytössä tarpeeksi yksilöivä. Huvipuiston alu-

eella ei ole muita samanlaisia laitteita. Ylipäätään koko Suomessa maailmanpyörät ovat 

harvinaisia. Rinkeli on saanut kuitenkin Helsinkiin kilpailijan, kun Katajanokalle pysty-

tettiin keväällä 2014 Finnair Sky Wheel -nimeä kantava pyörä. Voi olla, että appellatiivi 

maailmanpyörä ei riitä yksilöimään molempia Helsingin pyöreitä maamerkkejä. Viral-

listen nimien käyttö tuskin kuitenkaan yleistyy, vaan maailmanpyörät saavat eteensä 

yksilöivän osan, kuten ”Lintsin maailmanpyörä” tai ”Katajanokan maailmanpyörä”. 

Kyselyhetkellä Rinkeli oli kuitenkin ainoa lähiseudun maailmanpyörä, joten Katajano-

kan maailmanpyörän mahdollinen vaikutus nimeämiseen ei näy aineistossa.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rinkeli_-_Linnanm%C3%A4ki_amusement_park_Helsinki_Finland.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rinkeli_-_Linnanm%C3%A4ki_amusement_park_Helsinki_Finland.jpg
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 Kaikki asiakkaiden ja työntekijöiden mainitsemat nimet Rinkelille ovat listattu-

na taulukoissa 3 ja 4.  

Taulukko 3. Asiakkaiden vastaukset, Rinkeli. 

 

Asiakkaat tunnistivat laitteen erittäin hyvin: yhtäkään tyhjää tai tietämättömyydestä 

viestivää vastausta ei jätetty. Asiakkaiden vastaukset olivat yksimielisiä, sillä Maail-

manpyörä löytyi lähes jokaisen vastauksesta. Suurin osa vastaajista ei käytä Maailman-

pyörän rinnalla mitään muuta nimeä, sillä vain kahdeksan vastaajaa antoi enemmän 

kuin yhden nimen. Maailmanpyörän ohella asiakkaat käyttävät virallista nimeä Rinkeli 

(10 mainintaa) sekä entistä virallista nimeä Helsinki-pyörä (5 mainintaa). Lisäksi mai-

nittiin yksittäiset nimet Helsinginpyörä, Donitsi, Above the City sekä Sienipyörä, jotka 

kaikki löytyivät kerran aineistosta. Kolme jälkimmäisintä ovat kekseliäitä epävirallisia 

nimiä, jotka liittyvät eri tavoin laitteen ominaisuuksiin.  

 Donitsin mainitsi 10–15-vuotiaiden ikäryhmään kuuluva vastaaja. Donitsin käyt-

tö nimenä on ironinen ”väännös”, joka leikittelee Rinkelin sanakirjamerkityksellä. Lait-

teen nimeen sisältynyt sana on siis korvattu samamerkityksellisellä sanalla. Aivan kuten 

Rinkeli, myös Donitsi viittaa laitteen ympyrämäiseen muotoon.  Kyse on ironisesta 

muunnoksesta: nimi Donitsi on täten sekundaari nimi.   

 Above the City viittaa taas laitteen korkeuteen ja käyttötarkoitukseen eli kaupun-

kimaisemien ihailuun. Englanninkielinen ilmaus on löyhästi suomennettuna ’kaupungin 

yllä’. Kyseessä on kuvaileva ilmaus. Nimi erottuu muista varianteista, sillä nimi on pri-

maari ja englanninkielinen, eikä kovin käytännöllinen. Vastaaja ei välttämättä käytä 

                                                             
1
 Laskukaava: mainintojen määrä jaettuna vastaajien määrällä. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus
1
 

Maailmanpyörä 99 90 % 

Rinkeli 10 9 % 

Helsinki-pyörä 5 5 % 

Above the city 1 1 % 

Donitsi 1 1 % 

Helsinginpyörä 1 1 % 

Sienipyörä 1 1 % 
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kyseistä nimeä, vaan on halunnut tuoda ilmi itse keksimiään nimiä. Nimeä ei siis ole 

muodostettu sen helppokäyttöisyyden tai lyhyyden takia, vaan kyseessä on halu erottau-

tua ja keksiä uusia kielellisiä ilmauksia. Samoja kriteerejä voi soveltaa myös Donitsi-

nimeen.   

 Sienipyörän mainitsi aineiston ainoa alle 10-vuotias vastaaja. Kyseessä on siis 

lapsen muodostama nimi. Lasten paikannimien käytön tutkimuksissa on huomattu, että 

lapsella on usein käytössään omaa nimistöä. Lasten antamat nimet ovat usein varsin 

”konkreettisia” ja kertovat, mitä paikalla tehdään tai mitä paikalla esiintyy. (Ainiala ym. 

2008: 149.) Sienipyörä-nimi liittyy laitteen ulkonäköön, tarkemmin laitteen korien pil-

kulliseen ulkonäköön, joista voivat tulla mieleen mm. kärpässienien täplät. Nimi on 

muodostustavaltaan primaari, sillä sitä ei ole muodostettu laitteen virallisen nimen poh-

jalta. Nimi kuitenkin pohjaa laitteen appellatiiviin maailmanpyörään, josta on lainattu 

pyörä-sana. Kyseinen sana taas liittyy jälleen laitteen ulkonäköön. Sienipyörä on paitsi 

omintakeinen myös hyvin konkreettinen nimi.    

 Asiakkaat mainitsivat siis muutamia poikkeavia epävirallisia nimiä, mutta 

enemmistö käyttää laitteen yleisnimeä sekä laitteen nykyistä ja entistä virallista nimeä. 

Työntekijöiden vastaukset poikkeavat suuresti asiakkaiden vastauksista. Työntekijöillä 

on vastauksissaan enemmän variaatiota ja epävirallisia nimiä (ks. taulukko 4). Kuiten-

kin selvä enemmistö käyttää laitteen virallista nimeä. 72 työntekijää eli 80 % vastasi 

käyttävänsä Rinkeli-nimeä. Maailmanpyörä mainittiin 15 kertaa, joista kuusi kertaa yh-

dessä Rinkelin kanssa. Muita nimiä mainittiin sattumanvaraisesti. Tällaisia ovat Rinkula 

(5 kpl), Brezel (2 kpl) sekä yksittäiset maininnat Donut, Helsinki-pyörä, Hesari, Hesa-

pyörä, O ja Pyörä.   

 Vanha nimi Helsinki-pyörä ei ole siis kadonnut vielä kaikkien työntekijöiden-

kään käytöstä. Nimi esiintyi kahdella vastaajalla: toinen kirjoitti vastauksessaan Helsin-

ki-pyörä ja toinen sekundaarit nimet Hesari / Hesapyörä. On mahdollista, että he ovat 

työskennelleet Linnanmäellä Helsinki-pyörän ollessa vielä käytössä. Kyseiset vastaajat 

ovat iältään työntekijä-vastaajien vanhimpia eli 30–50-vuotiaita.   

 Muutama työntekijä antoi useita erilaisia epävirallisia nimiä laitteelle. Yksittäi-

set nimet ovat siis peräisin ainoastaan muutamalta vastaajalta. Huomionarvoista on, että 

lähes kaikki epäviralliset nimet ovat Rinkelin lisänä käytettyjä nimiä. Pelkkä Rinkula on 

mainittu ainoana varianttina kahdessa vastauksessa. Rinkula on sekundaari nimi, jossa 

muutaman kirjaimen vaihdoksella on saatu aikaan toinen ympyrämuotoon viittaava sa-

na. Nimestä hohkaa leikittely, samoin kuin Donut- ja Brezel-nimistä. Ne toimivat sa-
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malla tavalla kuin aiemmin mainittu Donitsi, mutta nimet ovat vain vieraskielisiä. Bre-

zel on universaalia ruokasanastoa, kyseessä on saksalainen rinkeli. Virallisen nimen 

ruokaan liittyvän sanakirjamerkityksen kustannuksella siis leikitellään nimeämällä laite 

muilla kansainvälisillä rinkelien vastineilla.    

Taulukko 4. Työntekijöiden vastaukset, Rinkeli. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Rinkeli 72 80 % 

Maailmanpyörä 15 17 % 

Rinkula 5 6 % 

Brezel 2 2 % 

Donut 1 1 % 

Helsinki-pyörä 1 1 % 

Hesa-pyörä 1 1 % 

Hesari 1 1 % 

O 1 1 % 

Pyörä 1 1 % 

 

 Suurin osa Rinkelin epävirallisista nimistä liittyy laitteen muotoon. Näin tekevät 

myös variantit O ja Pyörä. Maailmanpyörän kehä on kuin o-kirjain. Yksittäinen fonee-

mi on kuitenkin varmasti hankala käytössä, ja sen yksilöivä tehtävä tuskin toimii kuin 

hyvin pienen piirin kesken. Pyörän mainitsi vastaaja, joka on antanut jokaiselle lomak-

keen seitsemälle laitteelle hyvin lyhyen ja ytimekkään epävirallisen nimen. Tämä nimi 

on muodostettu appellatiivia lyhentämällä. Nimi toimii yksilöivänä vain oikeassa kon-

tekstissa.   

  Rinkelistä käytetään selvästi eniten sen omaa virallista nimeä työntekijöiden 

keskuudessa. Asiakkaat käyttävät lähes yksinomaan appellatiivia maailmanpyörä. Ai-

neistoissa oli myös monia luovia muodosteita, joten Rinkelillä on myös monta lempi-

nimeä. 
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4.1.2 Kyöpelinvuoren Hotelli 

Kyöpelinvuoren Hotelli on tuore nimi vuodelta 2013 ja poikkeaa rakenteeltaan muusta 

laitenimistöstä (ks. luku 3.1.1). Käyttäjiään pelotteleva laite on idealtaan kuitenkin yksi 

Linnanmäen vanhimmista. Kyöpelinvuoren Hotelli muodostuu vanhan ja pelottavan 

oloisesta rakennuksesta, jonka sisällä mennään vaunuissa rataa pitkin läpi noitien asut-

taman hotellin, joka on täynnä kauhistuttavia näkyjä (kuva 11).   

 Samalla periaatteella toimiva rata on ollut toiminnassa Linnanmäellä alusta asti, 

vuodesta 1950. Laite sai nimekseen Kummitusjuna. Vuosina 1972–1978 laite uudistet-

tiin Satujunaksi, mutta kummitukset palasivat pian takaisin. Vuonna 1986 laitetta uudis-

tettiin jälleen, ja nimi vaihtui Kauhulinnaksi. (Laitehistoria.) Nimi palasi kuitenkin jäl-

leen Kummitusjunaksi, mutta tarkkaa vuosilukua muutoksesta en ole saanut tietooni. 

Tuorein muutos on vuodelta 2013, kun uudistunut laite sai nimekseen Kyöpelinvuoren 

Hotelli. Laitteen vaihtelevan historian aikana Kummitusjuna on ollut sen pitkäaikaisin ja 

varmasti myös tunnetuin nimi.    

  

Kuva 11. Kyöpelinvuoren Hotelli. (http://www.hs.fi/kaupunki/a1305673477277) 

 Kyöpelinvuoren Hotellin kuvan kohdalla tuli ilmi runsaasti variaatiota niin asi-

akkaiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa. Kaikki Kyöpelinvuoren Hotellin nimiva-

riantit löytyvät taulukoista 5 ja 6. Asiakkaat tunnistivat laitteen hyvin sen uudistuneesta 

ilmeestä huolimatta. Viisi heistä oli jättänyt kohdan tyhjäksi tai ilmaissut, ettei tunne 

laitetta. Lähes kaikki asiakasvastaajat antoivat vain yhden nimivariantin, ainoastaan 

kaksi vastaajaa antoi kaksi nimeä.    

 

http://www.hs.fi/kaupunki/a1305673477277
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Taulukko 5. Asiakkaiden vastaukset, Kyöpelinvuoren Hotelli. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Kummitusjuna  59 54 % 

Kummitustalo 24 22 % 

Kummituslinna 12 11 % 

Kyöpelinvuoren Hotelli 4 4 % 

Kummari 2 2 % 

Kaamea hökkeli 1 1 % 

Kauhuhotelli 1 1 % 

Kauhutalo 1 1 % 

Kauhujen talo 1 1 % 

Kyöpelinvuori 1 1 % 

Noitalinna 1 1 % 

Sauna 1 1 % 

Uusi kummitusjuna 1 1 % 

EOS 
2
 5 5 % 

 

 Ensimmäinen huomio aineistosta on, että asiakkaat eivät ole ottaneet uutta ni-

meä vielä omakseen, sillä virallisen nimen Kyöpelinvuoren Hotelli oli antanut vain neljä 

vastaajaa. Pelkkä Kyöpelinvuori mainittiin kerran. Vanha virallinen nimi Kummitusjuna 

on suosituin variantti: sitä ilmoitti käyttävänsä 59 vastaajaa eli 54 % vastaajista. Myös 

samantapaiset nimet Kummitustalo ja Kummituslinna mainittiin useaan otteeseen. 

Kummitustalo mainittiin 24 kertaa ja Kummituslinna 12 kertaa. Laitteen nimeen liitetään 

siis sana kummitus lähes jokaisessa vastauksessa. Talo ja linna viittaavat laitteen ulko-

näköön, joka on tunnistettavasti rakennus lautaseinineen, ikkunoineen ja harjakattoi-

neen.   

 Selvästi tutuin nimi on siis Kummitusjuna, joka mainittiin yli puolissa vastauk-

sista. Kummitusjunan voisi ajatella olevan appellatiivi, yleisnimi, joka viittaa kaikkiin 

huvipuistojen samankaltaisiin laitteisiin samaan tapaan kuin sana maailmanpyörä. Kie-

litoimiston sanakirjasta kummitusjunaa ei löydy, mutta Wikipediasta löytyy sanalle seli-

                                                             
2 EOS tarkoittaa ”ei osaa sanoa”. Vastaaja on jättänyt kohdan tyhjäksi tai ilmaissut muulla tavoin, ettei 

osaa sanoa laitteelle nimeä. Jatkossa taulukoissa viitataan kyseiseen ryhmään aina lyhenteellä EOS. 



52 
 

tys: ’Kummitusjuna on huvipuistolaite, jonka tarkoituksena on viihdyttää huvipuistokä-

vijöitä pelottelemalla heitä erilaisilla keinoilla’ (Wikipedia 2014b). Käyttäjiään pelotte-

leva laite on käytössä laajasti muissakin huvipuistoissa. Tällainen laite on saanut nimek-

seen Kummitusjuna ainakin Nokkakiven huvipuistossa ja Tykkimäellä. Wasalandiassa 

on käytössä nimi Kummitustalo. PowerParkissa laite on Devil’s Mine Hotel, joten hotel-

li-teema näkyy Linnanmäen lisäksi myös huvipuistossa Kauhavalla. (Huvipuisto.net). 

 Huomionarvoista on, että PowerParkin kotisivuilla Devil’s Mine Hotelista sano-

taan: ”- - interaktiivinen kummitusjuna on jännittävä elämys jokaiselle” (PowerParkin 

laitteet 2014). Tässä yhteydessä kummitusjuna toimii appellatiivina. Kummitusjunalla 

on siis myös lajia ilmaiseva tehtävä. Linnanmäen oman version voi ajatella edustavan 

kummitusjuna-lajia, mutta se on yksilöity Kyöpelinvuoren Hotelliksi. Kielenkäyttäjille 

kuitenkin pelkkä Kummitusjuna on tarpeeksi yksilöivä ja helppokäyttöinen nimi. Tie-

tenkin nimen käyttöön vaikuttaa myös sen historia pitkäaikaisena virallisena nimenä.  

 Epävirallisen nimivariantin, luultavasti Kummitusjunasta, -talosta tai -linnasta 

johdetun Kummarin mainitsi kaksi vastaajista. Yksi vastaajista käyttää myös nimeä Uu-

si kummitusjuna. Hän on siis selvästi tiedostanut laitteen uudistuksen. Pelottavuus liit-

tyy muihinkin yksittäisiin nimivariantteihin: Kauhuhotelli, Kauhutalo, Kauhujen talo ja 

Noitalinna mainittiin kaikki kerran. Nimet ovat hyvin analogisia. Kaikkien nimien al-

kuosa kuvailee laitteen ominaisuuksia, kuten sen kauhistuttavuutta ja noitia. Nimien 

loppuosa taas viittaa laitteen ulkonäköön, sen talomaisuuteen. Kauhuhotelli ja Noitalin-

na sisältävät samankaltaisia mielleyhtymiä kuin Kyöpelinvuoren Hotelli -nimi. Näiden 

varianttien vastaajat selvästi tietävät, minkälaisesta laitteesta on kyse, sillä pelkän anne-

tun kuvan perusteella laitetta ei voi yhdistää noitiin ja hotelliin.   

 Kerran mainittu Kaamea hökkeli on enemminkin kuvan rakennuksen kuvailua. 

Kyseessä tuskin on käytössä oleva nimi, vaan ainoastaan kuvan perusteella tehty kuvai-

lu. Sauna on erikoinen maininta. Nimi voi olla yksittäinen mielikuva kuvan puisesta 

rakennuksesta. Laitteen käyttötarkoitukseen tai sisältöön se ei liity.   

 Linnanmäen työntekijät ovat ottaneet uuden virallisen nimen useammin käyt-

töön, mutta muokaten. Kyöpelinvuoren Hotelli -nimeä käyttää 10 työntekijää. Sekun-

daari nimivariantti Kyöpis keräsi 27 mainintaa. Myös Kyöppis mainittiin seitsemän ker-

taa. Virallinen nimi näkyi myös maininnoissa Hotla (2 kpl), Hotelli (1 kpl), Hotelli 

Kyöpelinvuori (1 kpl), Kyöpelinvuori (1 kpl) ja Köpsö (1 kpl). Virallinen nimi ja siitä 
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muodostetut erilaiset sekundaarit nimivariantit esiintyvät 55 prosentissa työntekijöiden 

vastauksista. Sekundaarit nimivariantit ovat usein lyhyitä ja täten helppoja käyttää. 

Taulukko 6. Työntekijöiden vastaukset, Kyöpelinvuoren Hotelli.  

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Kauhu 37 41 % 

Kyöpis 27 30 % 

Kummitusjuna 15 17 % 

Kyöpelinvuoren Hotelli 10 11 % 

Kyöppis 7 8 % 

Hotla 2 2 % 

Kummitustalo 2 2 %  

Hotelli 1 1 % 

Hotelli Kyöpelinvuori 1 1 % 

Kammo 1 1 % 

Kummari 1 1 % 

Kyöpelinvuori 1 1 % 

Köpsö 1 1 % 

 

 Entinen nimi Kummitusjuna ei ole kadonnut työntekijöidenkään käytöstä, mutta 

se ei ole läheskään niin käytetty kuin asiakkailla. 15 vastaajaa käyttää nimeä Kummitus-

juna. Yksittäisiä mainintoja ovat Kummitustalo (2 kpl), sekundaari Kummari (1 kpl) 

sekä primaari nimi Kammo (1 kpl), joka kuvaa laitteen luomaa tunnelmaa. Kymmenen 

vastaajaa antoi enemmän kuin yhden nimivariantin. Työntekijöiden vastauksissa on siis 

melko paljon hajontaa.    

 Yksi nimi on kuitenkin työntekijöiden keskuudessa ylitse muiden: suosituin nimi 

on Kauhu, joka sai peräti 37 mainintaa. Kauhu on siis käytössä 41 prosentilla työnteki-

jöistä. Se ei ole suora väännös Kyöpelinvuoren Hotellista tai Kummitusjunasta, vaan 

primaari epävirallinen nimi. Aluksi mieleen tulee, että Kauhu viittaa laitteen kauhistut-

taviin elementteihin ja on helppo nimi käytössä. Nimi saattaa kuitenkin sisältää myös 

jonkinlaisen piilomerkityksen, joka ei aukea helposti ulkopuolisille. Oma tulkintani on, 

että Kauhu voi kuvata laitteen lisäksi työn tekemistä laitteella. Jonottaessani Kyöpelin-
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vuoren Hotelliin huomasin, että laitetyöntekijöiden on istuttava kesäpäivinä pimeässä ja 

ahtaassa tilassa, joka on hyvin meluisa noitien kirkumisineen.  

4.1.3 Autorata  

Aivan kuten Rinkelillä ja Kyöpelinvuoren Hotellilla, myös Autoradalla on takanaan 

pitkä historia Linnanmäellä. Rakennelma ja sijainti ovat vaihtuneet, samoin laitteen ni-

mi, mutta laitteen perusperiaate on pysynyt samana. Kyse on rajatusta alueesta, joka on 

sähköistetty siten, että siellä pystyy ajamaan autoa muistuttavassa laitteessa (kuva 12). 

Autoa ohjataan ja liikutetaan itse polkimen sekä ratin avulla. Nykyään Autoradalla on 

ajosuunta, jota tulee noudattaa, ja autoilla törmäily on kielletty. Aiemmin laite on kui-

tenkin tunnettu siitä, että ajaminen on ollut hyvin vapaata ja halutessaan on voinut tuu-

pata kaverin puskuria.   

  

Kuva 12. Autorata. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autorata.JPG) 

 Laite tuli Linnanmäelle jo sen avajaisvuonna 1950, ja se tunnettiin nimillä Ra-

dioautorata sekä Autorata. Vuonna 1965 rata uudistettiin, ja nimeksi tuli suomea ja 

englantia sekoittava nimi Car-rata. Autorata-nimi palasi kuitenkin jälleen pian käyt-

töön. (Laitehistoria.)  Kyseessä on siis hyvin vanha edelleen säilynyt nimi. Laitetyyppi 

on huvipuistoissa yleinen ja usein sitä kutsutaan törmäilyautoiksi. Tilanne on siis hyvin 

samanlainen kuin Linnanmäen maailmanpyörän ja kummitusjunan kanssa. Laitteella on 

oma yksilöivä nimi, mutta olemassa on myös sana törmäilyautot, joka kuvaa huvipuis-

tojen klassista laitetyyppiä. Törmäilyautot ei ole niin yleisesti tunnettu sana, että se olisi 

päässyt Kielitoimiston sanakirjaan asti. Wikipediasta kuitenkin löytyy artikkeli laittees-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autorata.JPG
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ta: ’Törmäilyautot on yleinen nimitys huvipuistolaitteelle, joka sisältää useita pieniä 

sähköautoja - -’ (Wikipedia 2014c).  

 Asiakkaat käyttävät Autoradan sijaan useammin yleisnimeä törmäilyautot. Ti-

lanne on siis sama kuin Rinkelin ja Kyöpelinvuoren kohdalla. Törmäilyautot sai yhteen-

sä 73 mainintaa, kun Autorata sai 20. Vastaajista 66 % mainitsi yleisnimen ja 18 % vi-

rallisen nimen. Tulokseen vaikuttaa luultavasti se, että suurin osa ei tiedä tai muista lait-

teen virallista nimeä, jolloin törmäilyautot toimii yksilöivässä tehtävässä. Samankaltai-

sia mainintoja ovat Törmäysautot (6 kpl) ja Törmäilevät autot (1 kpl). Törmäilyautora-

ta-nimessä (1 kpl) yhdistyy virallinen nimi ja yleisnimi.   

 Kahdessa vastauksessa esiintyi sekundaari lyhennetty nimi Autot. Tässä muo-

dossa nimen tärkein tehtävä eli yksilöinti on häilyväistä. Nimi ei välttämättä yksilöi 

edes huvipuiston alueen sisällä, sillä muita autoihin liittyviä laitteita ovat muun muassa 

Miniautot, Pienoiskaruselli ja Rekkaralli, joihin nimi voisi yhtä hyvin viitata. Kaksi 

vastaajista yksilöi autot laitteen sähköistyksen avulla: siitä kertovat variantit Sähköauto-

rata (1 kpl) sekä Sähköautot (1 kpl). Kerran mainittiin nimi Formularata. Vastaaja rin-

nastaa nimen avulla laitteen formuloiden ajamiseen. Laitteen ”autojen” pyöreä muoto ei 

juuri muistuta formula-autoja, mutta ajamisen ja vauhdin hurma voi vertautua formula-

kisoihin.    

 Aineistossa mainittiin myös kaksi englanninkielistä nimeä. Bumper cars on eng-

lanninkielen vastine törmäilyautoille. Nimen antanut vastaaja ei käyttänyt muuten vie-

rasta kieltä nimissään, joten yksittäisen vieraskielisen nimen käytön motiivia on hankala 

tulkita. Mielenkiintoinen epävirallinen primaari nimi on PlaySafe. Tämän nimen antanut 

vastaaja on vastauksissaan hyvin yksilöllinen: sama 30–40-vuotias vastaaja käyttää lä-

hes jokaisesta laitteesta ainutlaatuista englanninkielistä nimeä. Rinkeli on Above the City 

ja Autorata on PlaySafe. Jälkimmäinen nimi on vapaasti käännettynä ’leiki / pelaa tur-

vallisesti’. Nimen avulla halutaan kommentoida laitteen turvallisuussääntöjä. Tarkoituk-

sena on ajaa turvallisesti ympäri rataa. Törmäilyautot-nimi onkin räikeässä ristiriidassa 

laitteen kanssa, sillä siinä ei nimenomaan saa törmäillä. Tämä ristiriita ei kuitenkaan 

näytä haittaavan asiakkaita heidän nimien käytössään. Eräs vastaajista kirjoittikin kuvan 

alle: ”Törmäilyautot (joilla ei saa törmäillä)”.   

 Asiakkaista ainoastaan kaksi ei osannut sanoa nimeä laitteelle. Vain yksi vastaa-

jista antoi enemmän kuin yhden nimen: hän kertoi käyttävänsä nimiä Autorata ja Tör-

mäilyautot. Kaikki asiakasvastaajien Autoradalle mainitsemat nimet lukumäärineen 

ovat taulukossa 7.  
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Taulukko 7. Asiakkaiden vastaukset, Autorata. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Törmäilyautot 73 66 % 

Autorata 20 18 % 

Törmäysautot 6 5 % 

Autot 2 2 % 

Törmäilyautorata 2 2 % 

Bumper cars 1 1 % 

Formularata 1 1 % 

PlaySafe 1 1 % 

Sähköautorata 1 1 % 

Sähköautot 1 1 %  

Törmäilevät autot 1 1 % 

EOS 2 2 % 

 

 Työntekijöille laitteen virallinen nimi on tuttu ja käytössä eniten. Autorata sai 58 

mainintaa eli 64 % työntekijöistä käyttää virallista nimeä. Sen lisäksi 12 % vastaajista 

käyttää nimeä A-rata. Nimi on sekundaari epävirallinen nimivariantti, joka on muodos-

tettu lyhentämällä virallista nimeä. Kaksi vastaajista mainitsi A-radan virallisen nimen 

lisäksi. Todellisuudessa A-radan maininneet luultavasti käyttävät myös virallista nimeä.  

 Kolme vastaajaa on lyhentänyt virallista nimeä niin, että käytössä on pelkkä Ra-

ta. Yksi variantti on Autot. Nämä vastaajat käyttävät lähes kaikista laitteista lyhennettyä 

sekundaaria nimeä. Tähän lukeutuu mukaan myös vastaaja, jonka antamia variantteja 

ovat Pyörä ja Hotla. Rata sopii lyhyiden, appellatiivin kaltaisiin nimien joukkoon.  

 Vanha nimi Car-rata tuli ilmi yhdessä vastauksessa. Vastaaja edustaa työnteki-

jöiden vanhempaa ikäluokkaa, sillä hän kuuluu siihen 2 prosenttiin vastaajista, jotka 

ovat 30–40-vuotiaita. Sama vastaaja antoi myös Rinkelin kohdalla entisen nimen Hesari 

/ Hesapyörä. Entisten nimien käyttö voi johtua vanhasta tottumuksesta. On myös mah-

dollista, että hän haluaa tuoda esiin historian tietämystään, tai sitten vastaaja haluaa pa-

lata menneeseen ja ”nostalgisoida” laitteita. Lajiin viittaava Törmäilyautot on myös 

jonkin verran käytössä, sillä kuusi vastaaja kertoi käyttävänsä nimeä. Yksi heistä käyt-

tää sitä Autoradan lisäksi. Lyhennetty muoto Törmikset mainittiin kerran.    
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 Muutamat mainitut epäviralliset nimet ovat latautuneet hyvin negatiivisilla mer-

kityksillä. Sekundaarit nimet Aavitunrata (1 kpl), Helvetin rata (1 kpl) ja Paskarata (2 

kpl) sekä primaari nimi Helvetti (2 kpl) kertovat vastaajien suhtautumisesta laitteeseen. 

Ainialan ym. (2008: 143) mukaan epävirallisten nimien kohdalla negatiivisia ja vähätte-

leviä mielikuvia tuodaan esiin selvästi useammin kuin myönteisiä. Rohkenen väittää, 

että näin latautuneet nimet kielivät siitä, että nimien antajilla on omakohtaista kokemus-

ta laitteella työskentelystä ja siksi he uskaltavat tuoda esiin asenteensa nimien avulla. 

Kun kyseessä on laite, jonka asiakkaat ovat mieltäneet törmäilyautoiksi, vaikka autoilla 

ei saa törmäillä, laitetyöntekijällä on suuri vastuu ja työ saada laitteen käyttäjät noudat-

tamaan turvallisuussääntöjä. Laitteen ristiriitaisuus luultavasti aiheuttaa negatiiviset 

asenteet.  

 Yksittäinen nimi Painirata on epävirallinen sekundaari nimi, joka erottautuu 

joukosta. Nimen viittaussuhde tarkoitteeseen ei ole selvä. Sanalla paini halutaan ehkä 

korostaa sitä, että laitteen käyttäjät eli ajajat kilpailevat keskenään ja pyrkivät kielloista 

huolimatta tuuppimaan ja tönimään toisiaan leikkimielisesti. Toisaalta painia käydään 

työntekijöiden ja asiakkaiden välillä radan säännöistä, joten tässäkin tapauksessa nimi 

voi viitata työn tekemiseen laitteella. Työntekijöiden nimet Autoradalle on koottu tau-

lukkoon 8.  

Taulukko 8. Työntekijöiden vastaukset, Autorata.  

Nimi Mainintojen kappalemäärä Prosenttiosuus 

Autorata 58 64 % 

A-rata 11 12 % 

Törmäilyautot 10 11 % 

Rata  3 3 % 

Helvetti 2 2 % 

Paskarata 2 2 % 

Aavitunrata 1 1 % 

Autot 1 1 % 

Car-rata 1 1 % 

Hevetin rata 1 1 % 

Painirata 1 1 % 

Törmikset 1 1 % 
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4.1.4 Kieputin  

Kieputin on kieputtanut käyttäjiään vuodesta 1994 (kuva 13). Nimien suomalaistami-

seen asti eli vuoteen 2004 laite oli nimeltään Top Spin. (Laitehistoria.) Mielestäni laite 

on hyvin suosittu ja kantaa jonkinlaista klassikon asemaa. Google-haku kertoo, että sa-

mantapaisia Top Spin -nimisiä laitteita löytyy monista muistakin maista, kuten Saksasta 

ja Ranskasta. Englanninkielinen Wikipedia kertoo, että Top Spin on yleisnimitys kaikil-

le samalla periaatteella toimiville laitteille (Wikipedia 2014d). Laitemalli on siis käytös-

sä huvipuistoissa kansainvälisesti. Google-haulla Linnanmäen Kieputtimesta löytyy 

useita YouTube-videoita ja keskusteluja. Asiakasvastaajat eivät kuitenkaan tunnistaneet 

laitetta kovinkaan hyvin. 

 

Kuva 13. Kieputin. 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kieputin_on_Linnanm%C3%A4ki_amuseme

nt_park_Helsinki_Finland.JPG)  

 Asiakkaista 31 eli 28 % ei osannut nimetä laitetta. He jättivät kohdan tyhjäksi tai 

ilmaisivat tietämättömyytensä eri tavoin. Laskin tähän myös mukaan vastaukset, jotka 

ovat kuvailuja laitteesta eivätkä vakavasti otettavia nimivariantteja. Kieputtimen eri 

nimet ja EOS-vastausten lukumäärä ovat koottuna taulukoissa 9 ja10. Viimeistään Kie-

puttimen kohdalla kohdataan kyselylomakkeeni ongelmallisuus siinä, ovatko vastaajat 

ymmärtäneet kyselyn tarkoituksen oikein. Vaikuttaa siltä, että jos vastaaja ei osaa antaa 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kieputin_on_Linnanm%C3%A4ki_amusement_park_Helsinki_Finland.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kieputin_on_Linnanm%C3%A4ki_amusement_park_Helsinki_Finland.JPG
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nimeä laitteelle, hän on silti pyrkinyt kuvaamaan sitä jollakin tavalla. Osa haluaa osoit-

taa kuvaamalla, että tuntee laitteen. Tähän lukeutuvat seuraavanlaiset vastaukset:  

1) Se siinä entisen rainbown vieressä, jossa menee pää alaspäin. 

2) Se kaamee missä on niiden kahden varren välissä se pyörivä ja heiluva penk-

kirivistö. 

Näiden vastausten osalta on selvää, että he ovat pohtineet ainoastaan laitteen tunnista-

mista, ei nimien käyttöään. Samanlainen ongelma on myös esimerkissä 3, jossa on lait-

teen virallinen nimi, mutta vastaus kielii ainoastaan laitteen tunnistamisesta, ei nimen 

käytöstä.  

3) Se kieputin, joka on ex-rainbown vieressä 

Osa taas on voinut keksiä vastaustilanteessa sopivan kuvauksen laitteesta kuvan perus-

teella. Tästä esimerkki on kerran mainittu Pyörivä laite.   

 Rajan vetäminen kuvailun ja nimen välille ei ole aina yksinkertaista. Esimerkiksi 

erään vastaajan kirjoittama Iso sohva vaikuttaa kuvailulta, yksittäiseltä assosiaatiolta, 

joka kuvan laitteesta on tullut mieleen vastaushetkeltä. Vastaus on samankaltainen kuin 

Kyöpelinvuoren Hotellista annettu Kaamea hökkeli. Molemmissa kuvataan laitetta ad-

jektiivilla ja laitteen muodosta kertovalla substantiivilla. Lasken kuitenkin Ison Sohvan 

(kuten Kaamean hökkelinkin) mukaan nimianalyysiin. Yllä olevat kolme esimerkkiä 

(esimerkit 1, 2 ja 3) sekä Pyörivä laite on laskettu mukaan EOS-ryhmään, sillä ne ovat 

yksiselitteisemmin kuvailuja, eivätkä nimiä.   

 Sen lisäksi, että lähes kolmasosa asiakasvastaajista ei osannut antaa nimeä lait-

teelle, yhteensä 18 vastaajaa antoi väärän laitteen nimen. Eniten laite sekoittui vanhaan 

Sateenkaari-laitteeseen, joka poistui Linnanmäeltä vuonna 2009 (Laitehistoria). Sateen-

kaari oli entiseltään nimeltään Rainbow. Seitsemän vastaaja mainitsi Rainbow’n ja kak-

si vastaaja Sateenkaaren. Lisäksi seitsemän vastaajaa antoi nimen Kieppi. Kieppi on 

Linnanmäen toisen laitteen nimi, joten maininnat kuuluvat niin sanottuihin vääriin vas-

tauksiin. Kieppi ja Kieputin ovat niin samankaltaisia nimiä, että ne menevät helposti 

käytössä sekaisin. Lisäksi mainittiin kerran Hiphop ja kerran Viikinkilaiva.   

 Yhteensä siis 16 % asiakasvastaajista antoi toisen laitteen nimen. Tämä johtuu 

siitä, että kuva on tulkittu väärin tai nimi on vain yksinkertaisesti muistettu väärin. Näis-

sä vastauksissa ei ole sinänsä mitään ”väärää”, vaan ne kertovat omaa tulostaan: lomak-

keessa ollut kuva ei ollut tarpeeksi selvä, laite ei erotu ulkonäöltään selvästi muista lait-
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teista, nimi ei erotu muista nimistä tai vastaaja on vain erehtynyt laitteesta. Kieputin 

tuotti ongelmia eniten seitsemästä kuvan joukosta. Lähes puolet, 44 % vastaajista, ei 

osannut sanoa nimeä, joka olisi sopinut analyysiin.  

 Kuitenkin 47 % asiakasvastaajista on varma siitä, mikä laite on kyseessä, ja 

käyttää laitteesta sen nykyistä ja entistä virallista nimeä. Entinen nimi Top Spin mainit-

tiin hieman useammin kuin nykyinen nimi Kieputin. Top Spin sai yhteensä 28 mainintaa 

ja Kieputin 24 mainintaa. Kolme vastaajista käyttää molempia nimiä. Entinen englan-

ninkielinen nimi on siis vielä voimissaan, vaikka nimen muutoksesta on jo kymmenen 

vuotta aikaa.    

 Lopuissa vastauksissa esiintyy yhdeksän yksittäistä nimeä, joten variaatio on 

melko suurta. Monella vaikuttaa olevan laitteelle oma itse muodostettu nimi, ja osa ni-

mistä on voitu keksiä lomakkeen täyttämisen hetkellä. Moni yksittäisistä nimistä on 

analogisia Kieputtimen kanssa: ne ovat -in-johtimillisia (ks. s. 25) ja kuvaavat laitteen 

liikettä. Tällaisia ovat Muljutin, Vatkain, Vetkutin ja Vispain. Liikettä kuvaavia yksittäi-

siä nimiä ovat myös Hurrikaani, Heiluri, Kieputus ja Twisteri. Hurrikaanin mainitsi 

kaksi vastaajaa, ja nimeen on voinut vaikuttaa Särkänniemen Hurricane, joka on hyvin 

samannäköinen laite kuin Kieputin (Särkänniemen laitteet 2014).   

 Näille kaikille nimille on yhteistä niiden metaforinen merkitys, joka viittaa lait-

teen liikkeeseen. Vatkain ja Vispain vertautuvat esineisiin, jotka vatkaavat ja vispaavat 

eli tekevät nopeaa pyörivää liikettä. Muljutin ja Vetkutin voisivat olla myös välineenni-

miä. Niiden kantaverbeinä ovat melko epämääräiset puhekieliset verbit muljuttaa ja 

vetkuttaa. Kummallekaan ei löydy tarkkaa merkitystä, mutta ilmaukset liittyvät liikkee-

seen. Edelliset neljä välineennimeä on luultavasti muodostettu virallisen nimen pohjalta. 

Ne ovat siis sekundaareja nimiä. On myös mahdollista, että virallista nimeä ei ole vain 

muistettu oikein.  

 Hurrikaani ja Heiluri ovat substantiiveja. Hurrikaanin liike on pyörivää, kun 

taas Heiluri nimensäkin mukaan heiluu edestakaisin. Twister on tunnettu muun muassa 

mehujään ja pelin nimenä (Wikipedia 2014e). Suomennettuna twister tarkoittaa muun 

muassa ’pyörremyrskyä’. Nimi Twisteri on siis merkitykseltään samankaltainen kuin 

Hurrikaani. Kieputus perustuu verbiin kieputtaa, kuten laitteen virallinen nimi, vain 

substantiivijohdin on eri. Nämä yksittäiset nimet kuvaavat kaikki osuvasti laitteen liiket-

tä ja sopivat muodoltaan ja merkitykseltään hyvin huvipuiston laitenimistön jatkumoon. 

 Seuraavat kaksi nimeä taas erottuvat joukosta. Eräs vastauksista pistää jälleen 

silmään: erikoinen englanninkielinen nimi Wavy Gravy. Kyseessä on persoonallisia 
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englanninkielisiä nimiä keksinyt vastaaja. Wavy Gravy tarkoittaa vapaasti suomennettu-

na aaltoilevaa onnenpotkua. Käännöksenä nimi ei ole kovin toimiva, mutta aaltoilu viit-

taa laitteen liikkeeseen ja sanat rimmaavat suuhun sopivasti. Nimi jatkaa tuttua linjaa, 

jossa kuvaillaan laitteen toimintaa. Silmiin pistävä nimi on myös Voi kauhistus, joka on 

huudahdus. Nimi voi olla pienen piirin käytössä ja viitata kokemuksiin laitteessa. Voi 

kauhistus voi myös olla vastaushetkellä syntynyt ajatus eikä käytössä oleva nimi.   

Taulukko 9. Asiakkaiden vastaukset, Kieputin. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Top Spin 28 25 % 

Kieputin 24 22 % 

Hurrikaani 2  2 % 

Heiluri 1 1 % 

Iso sohva 1 1 % 

Kieputus 1 1 % 

Muljutin 1 1 % 

Vatkain 1 1 % 

Vetkutin 1 1 % 

Vispain 1 1 % 

Voi kauhistus 1 1 % 

Wavy Gravy 1 1 % 

Twisteri 1 1 % 

EOS 31 28 % 

Väärä nimi: Yht. 18 16 % 

Kieppi 7  

Rainbow 7  

Sateenkaari 2  

Hiphop 1  

Viikinkilaiva 1  

 

 Työntekijät käyttävät useimmiten virallista nimeä Kieputin. Sen mainitsi 78 

työntekijää eli 87 %. Yksi vastaajista käytti muotoa Kiepuuttin, ja eräs vastaaja oli kir-

joittanut vastauksensa korostaen loppuosaa KiePUTIN. Tällöin halutaan leikitellä ni-
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meen sisältyvien sana-ainesten kanssa. Vastaajat haluavat mahdollisesti korostaa, että 

nimi sisältää Venäjän presidentin sukunimen Putin. Sekundaari nimivariantti Kiepsutin 

mainittiin kerran Kieputtimen ohella. -in-johdinta käytetään myös sekundaarissa nimes-

sä Vinkutin. Nimi on muodostettu analogian avulla. Kantaverbinä saattaa olla verbi vin-

kua.   

 Entinen nimi ei ole täysin kadonnut työntekijöidenkään joukosta. Viisi heistä 

mainitsi Top Spinin, joista kolme yhdessä Kieputtimen kanssa. Muutama työntekijä 

mainitsi myös sekundaarit nimivariantit Spinni (2 kpl) ja Spini (1 kpl). Räikkönen mai-

nitsi haastattelussa, että työntekijät käyttivät ennen nimivarianttia Toppari (Räikkönen 

2013). Tätä varianttia ei kuitenkaan esiintynyt lainkaan aineistossani. Neljä työntekijää 

mainitsi nimeksi Kieppi, joten nämä kaksi samankaltaista nimeä menevät helposti sekai-

sin sekä asiakkailla että työntekijöillä.   

Taulukko 10. Työntekijöiden vastaukset, Kieputin. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Kieputin  78 87 % 

Top Spin 5  6 %  

Kiepsutin 2 2 % 

Spinni 2 2 % 

KiePUTIN 1 1 % 

Kiepuuttin 1 1 % 

Spini 1 1 % 

Vinkutin 1 1 % 

Väärä nimi: Kieppi 4 4 % 

 

 Asiakkaiden vastauksia leimasi epätietoisuus: vastauksissa oli paljon kysymys-

merkkejä, kuvailuja, selittelyjä, eri laitteiden nimiä sekä monia luovia muodosteita. Vi-

rallista nimeä Kieputin käyttää 22 % vastaajista, mutta sitä enemmän käytössä on enti-

nen nimi Top Spin (25 %). Työntekijöitä epätietoisuus ei vaivannut, vaan lähes kaikki 

käyttävät laitteen virallista nimeä.    
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4.1.5 Muksupuksu  

Muksupuksu on perheen pienimmille suunnattu laite. Se on värikäs juna vetureineen, 

joka kiertää Linnanmäen vanhan vesitornin ympäri (kuva 14). Samalla paikalla on kier-

tänyt pieni juna jo vuodesta 1966 alkaen. Laitteen nimi oli yli kolme vuosikymmentä 

Pienoisrautatie. Juna uusittiin vuonna 1997 ja sen nimeksi tuli Rio Grande. Nimi on 

erikoinen, sillä se on espanjaa ja tarkoittaa ’isoa jokea’. Tunnetuin Rio Grande on Mek-

sikon ja Yhdysvaltojen välinen rajajoki (Wikipedia 2014f). Entinen nimi ei siis kuvaa 

millään tavalla lapsille suunnattua junakyytiä. Suomentamisen yhteydessä vuonna 2004 

juna sai jälleen uuden nimen, Muksupuksu. Nimessä yhdistyy sen kohderyhmä ja junan 

puksutus.   

 ¨ 

Kuva 14. Muksupuksu. 

(http://www.jpuusaari.com/linnanmaki/muksupuksu/index.php?show=0) 

 Asiakkailla laitteen virallinen nimi ei ollut juurikaan tiedossa, mutta se ei hai-

tannut nimeämisessä. Heidän Muksupuksulle antamansa nimet ovat listattuna tauluk-

koon 11. Asiakkailla oli peräti 21 erilaista nimeä laitteelle. Niistä 16 sisältää juna-sanan. 

Virallisessa nimessä juna-sanaa ei ole, joten tämänkin laitteen kohdalla on havaittavis-

sa, että asiakkaat käyttävät mielellään yleisnimeä laitteesta. Jopa 22 vastaajista käyttää 

pelkkää Junaa laitteesta. Jos laite ei ole lainkaan tuttu, juna on varmasti ensimmäinen 

asia, joka kuvasta on tullut mieleen. Junarata mainittiin neljä kertaa.   

 Suurin osa vastaajista kuitenkin on vielä täsmentänyt yksilöivällä etuosalla, 

minkälaisesta junasta on kysymys. Useimmiten mainittiin Lasten juna, 23 kertaa. Myös 

monissa muissa nimissä näkyi laitteen kohderyhmä tai laitteen koko: Pikkujuna (10 

http://www.jpuusaari.com/linnanmaki/muksupuksu/index.php?show=0
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kpl), Minijuna (6 kpl), Vauvajuna (2 kpl), Lasten junarata (1 kpl), Leikkijuna (1 kpl) ja 

Vesitornin lastenjuna (1 kpl). Lisäksi kohderyhmä näkyy laitteen virallisessa nimessä 

Muksupuksu. Virallisen nimen antoi seitsemän vastaajaa. Virallisesta nimestä esiintyi 

myös erilaisia sekundaareja muunnoksia, joissa oli käytössä sana muksu tai puksu. Täl-

laisia olivat Puksujuna (3 kpl) sekä Juksu-puksu, Muksujuna ja Muksupuksujuna, jotka 

mainittiin kerran. Muutamissa vastauksissa juna on yksilöity sen sijainnin avulla: Vesi-

tornin juna (4 kpl) ja Vesitornin lastenjuna (1 kpl) sekä Linnanmäkijuna (1 kpl) ja Lint-

sijuna (1 kpl).   

 Possujunan mainitsi viisi vastaajaa. Särkänniemessä on ollut kauan Possujuna-

niminen laite, ja se on teemoitettu porsas-aiheella (Särkänniemen laitteet 2014). Vaikka 

possut eivät näy Linnanmäen lastenjunassa millään tavalla, osa vastaajista mieltää Pos-

sujunan sopivan nimeksi lasten junalle. Särkänniemen klassisen lastenlaitteen nimi tun-

tuu siirtyneen tarkoittamaan kaikenlaisia hitaasti kulkevia letkoja. Nettihaussa possuju-

nalla viitataan muun muassa ratsastamiseen jonossa ja jääkiekkojoukkueeseen.   

 Entinen nimi Rio Grande mainittiin yhdessä vastauksessa. 40–50-vuotias asiakas 

käyttää entistä vieraskielistä nimeä myös Kieputtimesta ja Kehrästä. Hän siis muistaa 

hyvin vanhat nimet ja käyttää niitä mielellään. Ainoa ilmi tullut englanninkielinen nimi 

on Tower rail, joka on peräisin englannin kieleen mieltyneeltä vastaajalta. Vapaa kään-

nös ’tornin rautatie’ on radan sijaintiin liittyvä samaan tapaan kuin nimi Vesitornin juna. 

Yksittäinen nimi Kiertoajelu poikkeaa muista nimistä siten, että se viittaa laitteen tar-

koitukseen eikä laitteen ulkonäköön, sijaintiin tai kohderyhmään.  

 Viisi vastaajaa ei osannut sanoa mitään, ja sen lisäksi kahdeksan vastaajaa aino-

astaan kuvaili laitetta tunnistamismielessä tai osoitti epävarmuutta nimeämisessä. EOS-

ryhmään on laskettu seuraavat vastaukset:  

- Jaa-a, joku possujuna. 

- Vesisäiliön ympäri menevä lastenjuna 

- Juna, joka kiertää vesitornia 

- lasten juna vesitornin ympäri 

- Vesitornin ympäri menevä juna 

- joku lasten juna? 

- juna, joka kiertää vesitornin 

- Se lasten juna joka kiertää vesitornia 

Jälleen kohdataan hankala rajanveto siitä, onko kyseessä laitteen kuvailu vai nimi. Las-

ten juna ja Vesitornin lastenjuna ovat mukana nimianalyysissa, mutta lasten juna vesi-

tornin ympäri on jo kuvailu eikä propri. Nimeksi on laskettu myös Possujuna, mutta ei 
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vastausta, jossa Possujunan lisäksi ilmaistaan epätietoutta: Jaa-a, joku possujuna. Tässä 

tapauksessa possujuna on luokitteleva ilmaus. Vastaus kielii jälleen, että itse nimeämi-

nen on unohtunut ja laite yritetään ainoastaan kuvata.  

Taulukko 11. Asiakkaiden vastaukset, Muksupuksu. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Lasten juna 23 21 % 

Juna  22 20 % 

Pikkujuna 10 9 % 

Muksupuksu 7 6 % 

Minijuna 6 5 % 

Possujuna 5 5 % 

Junarata 4 4 % 

Vesitornin juna 4 4 % 

Puksujuna 3 3 % 

Vauvajuna 2 2 % 

Juksu-puksu 1 1 % 

Kiertoajelu 1 1 % 

Lasten junarata 1 1 % 

Leikkijuna 1 1 % 

Linnanmäkijuna 1 1 % 

Lintsijuna 1 1 % 

Muksujuna 1 1 % 

Muksupuksujuna 1 1 % 

Rio Grande 1 1 % 

Tower rail 1 1 % 

Vesitornin lastenjuna 1 1 % 

EOS 13 12 % 

 

 Työntekijöiden nimikirjo löytyy taulukosta 12. Heillä ei tälläkään kertaa ollut 

vaikeuksia laitteen tunnistamisessa, ja suurin osa käyttää laitteen virallista nimeä. Muk-

supuksu mainittiin 60 kertaa eli 67 % työntekijöistä käyttää nimeä. Sekundaarit nimiva-
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riantit olivat myös suosittuja, ja ne muodostetaan valitsemalla jompikumpi sana kak-

sisanaisesta nimestä. Muksu mainittiin 14 kertaa ja Puksu 13. Näistä viisi mainittiin vi-

rallisen nimen rinnalla. Yksittäisessä vastauksessa virallinen nimi oli kirjoitettu muo-

toon Muxupuxu. Kirjoitusasun leikillisyys erottuu joukosta, joten lasken sen omaksi 

nimivariantiksi. Yksi työntekijä käyttää vielä entistä nimeä Rio Grande.   

 Muutamat työntekijät käyttävät nimeä, joka sisältää juna-sanan. Pikkujuna mai-

nittiin neljä kertaa. Pelkkä Juna mainittiin kerran. Appellatiiviset muodot selittyvät osin 

sillä, että lähes kaikki kyseiset vastaajat olivat vanhempaa ikäluokkaa, 30–50-vuotiaita 

eli luultavasti entisiä työntekijöitä, joilla viralliset nimet eivät ole tuoreessa muistissa. 

Junan maininnut vastaaja kertoi käyvänsä Linnanmäellä kerran kymmenessä vuodessa, 

joten appellatiivi on helppo ratkaisu vastaukseen, kun virallinen nimi ei ole tiedossa. 

Lisäksi yksi vastaus oli Maisemajuna, joka on Linnanmäen toisen laitteen nimi.  

Taulukko 12. Työntekijöiden vastaukset, Muksupuksu. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Muksupuksu  60 67 % 

Muksu 14 16 % 

Puksu 13 14 % 

Pikkujuna 4 4 % 

Juna 1 1 % 

Muxupuxu 1 1 % 

Rio Grande 1 1 % 

Väärä nimi: Maisemajuna 1 1 % 

 

4.1.6 Kehrä 

Kehrä on vinhaa vauhtia pyörivä laite, joka kääntyy vaakatasosta pystyasentoon (kuva 

15). Samalla periaatteella toimiva laite oli Linnanmäellä vuosina 1975–1998, ja sen 

nimi oli Enterprise. Laite oli niin suosittu, että Linnanmäki sai uuden vastaavan vuonna 

2009, ja se sai nimekseen Kehrä. (Laitehistoria.)   
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Kuva 15. Kehrä. (http://www.mtv.fi/studio55/kuvagalleria.shtml?1104756) 

 Kaikki asiakkaiden Kehrälle mainitsemat nimet ovat taulukossa 13. Vanha nimi 

elää vielä vahvasti asiakkaiden käytössä. Enterprisen mainitsi 54 vastaajaa eli lähes 

puolet kaikista vastaajista. Tulos on mielenkiintoinen, sillä Enterprise-laitetta ei ole ol-

lut Linnanmäellä yli kymmeneen vuoteen, ja uusi laite sai täysin uudenlaisen nimen. 

Tilanne on hyvin toinen kuin esimerkiksi Kummitusjunan kohdalla, jossa uudistus on 

tuore ja vanha nimi on ollut käytössä pitkään. Enterprise on siis nimi, joka on pysynyt 

elinvoimaisena ja käytössä, vaikka se ei ole ollut laitteen virallinen nimi vastaushetkellä 

16 vuoteen. Kahden vastaajan antamissa nimissä näkyy laitteen vaihdos: Enterprice 2 

viittaa laitteen ”toiseen tulemiseen”. Entinen Enterprise taas viittaa siihen, että laitteen 

nimi on nykyään eri, mutta vanha nimi on edelleen käytössä tarkentavan etuosan kans-

sa. Neljä vastaajaa käyttää sekundaaria nimivarianttia Entteri. Yksi heistä mainitsi Ent-

terin yhdessä Kehrän kanssa. Karkeasti siis puolet asiakasvastaajista käyttää entistä 

virallista nimeä tai sen perusteella muodostettua sekundaaria varianttia.   

 Virallisen nimen Kehrä antoi 15 vastaajaa. Niistä kolme mainittiin yhdessä enti-

sen nimen kanssa. Vastaajien epätietoisuus oli nähtävissä myös Kehrän kohdalla. 25 % 

asiakasvastaajista ei osannut sanoa nimeä laitteella. Laskin tähän ryhmään kuuluvaksi 

epämääräiset kuvailut joku lasten juttu, pyörimisjuttu ja uusi laite. Lisäksi laite sekoitet-

tiin neljästi toiseen laitteeseen. Kieppi ja Kieputin mainittiin molemmat kerran, ja Kie-

puttimen perään oli lisätty kysymysmerkki korostamaan, että kyseessä on pelkkä arvaus.  

Kerran mainittiin myös Break Dance eli laite, joka oli Linnanmäellä 1988–2001, ja Pil-

venpyörä, joka on vielä vanhempi laite vuosilta 1962–1983 (Laitehistoria). Vastaaja 

luultavasti tietää, että Pilvenpyörä-nimi on ”väärä” ja vanha eri laitteen nimi, mutta 

käyttää silti nimeä. Vastaaja on 40–50-vuotias, joten Pilvenpyörä on luultavasti tuttu 

hänen lapsuudestaan. Jaottelen kuitenkin kaikki toisten laitteiden nimet, olivatpa ne ny-
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kyisiä tai entisiä, omaan ryhmäänsä, sillä on mahdotonta tietää varmasti, onko kyseessä 

virhe tai sekaannus vai oikea käytössä oleva nimi. 

Taulukko 13. Asiakkaiden vastaukset, Kehrä. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Enterprise 54 49 % 

Kehrä 15 14 % 

Entteri 4 4 % 

Separaattori  2 2 % 

Enterprice 2 1 1 % 

Entinen Enterprise 1 1 % 

Pyörremyrsky 1 1 % 

Samba 1 1 % 

Tuuliviiri 1 1 % 

Värihyrrä 1 1 % 

EOS  28 25 % 

Väärä nimi: Yht. 4 4 % 

Break Dance 1  

Kieppi 1  

Kieputin 1  

Pilvenpyörä 1  

  

 Kehrä sai myös osakseen muutamia yksittäisiä primaareja epävirallisia nimiä, 

jotka suurimmaksi osin ovat hyvin osuvia ja laitetta kuvaavia. Kaksi asiakasvastaajaa 

mainitsi nimen Separaattori. Vastaajat olivat lähettäneet vastauksensa perätysten, he 

ovat saman ikäisiä ja molemmat Helsingistä. Voi siis olla, että nimi on käytössä tuttavi-

en kesken. Separaattori on laite, jossa seoksen kevyet aineet erotetaan raskaammasta 

(KS s.v. separaattori). Laitetta käytetään erityisesti maidon kuorimiseen, ja siinä on 

pyöreä kulho seosta varten. Teollisuudesta tuttu laite on siis siirretty huvipuistolaitteen 

nimeksi. Separaattorin pyöreä muoto ja linkoava liike vertautuvat Kehrän muotoon ja 

liikkeeseen.  
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 Pyörremyrsky ja Tuuliviiri ovat molemmat saaneet vaikutteita ilma-elementistä. 

Kerran mainittiin myös Samba. Vastaaja on sama, joka mainitsi muun muassa 

PlaySafen ja Tower railin. Primaari nimi on myös yksittäinen Värihyrrä. Nämä kaikki 

nimet pyrkivät kuvaamaan jollakin tapaa laitteen liikettä: pyörremyrsky ja hyrrä pyöri-

vät, tuuliviiriin yhdistetään usein myös nopea liike tai pyöriminen. Samba on tanssi, 

jossa liike on nopeaa. Nimet ovat siis assosiaatioihin perustuvia. Värihyrrä kuvaa myös 

laitteen ulkonäköä, jossa yhdistyvät sateenkaaren värit.      

 Työntekijöiden nimivariaatio Kehrälle löytyy taulukosta 14. Työntekijät käyttä-

vät jälleen lähes yksinomaan laitteen virallista nimeä. Kehrän mainitsi 78 vastaajaa eli 

87 % työntekijöistä. Tämän lisäksi eräs vastaaja kirjoitti Kehrän rinnalle murteellisen 

muodon Keherä. Tämän variantin avulla halutaan tuoda esiin ääntämistapa.    

 Enterprise-nimeä käyttää edelleen seitsemän työntekijää. Kaksi heistä käyttää 

sitä Kehrän rinnalla. Kerran mainittiin sekundaari Entteri. Yksi vastaaja kirjoitti nimen 

puhekieliseen muotoon Enterpraissi. Olen laskenut puhekieliset muodot erikseen tar-

kasteltaviksi, sillä vastaajat ovat halunneet korostaa lausuntatapaansa.   

 Massasta erottuvat myös yksittäiset primaarit nimet Hyrrä ja Oksu. Hyrrä esiin-

tyi myös yhden asiakkaan nimen osana. Oksun kirjoitti vastaaja, jonka nimien käyttö 

poikkeaa muista: hän mainitsi esimerkiksi myös Paskaradan ja Vinkuttiminen. Oksu on 

negatiivista latausta kantava nimi, joka viittaa laitteen aiheuttavan pahan olon ja oksen-

nuksen. Nimi on voinut syntyä omien kokemuksien perusteella.    

Taulukko 14. Työntekijöiden vastaukset, Kehrä.  

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Kehrä  78 87 % 

Enterprise 7 8 % 

Enterpraissi 1 1 % 

Entteri 1 1 % 

Hyrrä 1 1 % 

Keherä 1 1 % 

Oksu 1 1 % 

EOS 3  3 % 

Väärä nimi: Kieppi 1 1 % 
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 Kehrän nimi ei ollut täysin tuttu kaikille työntekijävastaajille. Yksi oli jättänyt 

kohdan tyhjäksi, yksi merkinnyt viivan ja yksi kirjoittanut En muista kera nauravan hy-

miön. Yksi oli taas kirjoittanut väärän laitteen nimen: Kieppi. Tähän asti työntekijät 

ovat sanoneet joka kerta jokaiselle laitteelle vähintään yhden nimen. Kehrä on jostain 

syystä poikkeus. Vastaajaa, joka ilmoitti ettei muista nimeä, huvitti selvästi asia. Ky-

seessä on luultavasti tilanne, jossa hän ei tunnistanut laitetta, eikä täten voinut antaa 

minkäänlaista nimeä. Kieppi vaikuttaa olevan nimi, joka sopii osalle laitteista, joiden 

nimistä on epävarma. Kieppi mainittiin kerran Kieputtimen ja kerran Kehrän kohdalla 

työntekijä-aineistossa.  

4.1.7 Panoraama  

Panoraama on ollut Linnanmäellä vuodesta 1987 (Laitehistoria). Se on ainoa kyselyni 

seitsemästä laitteesta, jonka nimi on pysynyt aina samana. Rinnakkain on käytetty kahta 

eri kirjoitusmuotoa: Panoraama ja Panorama. Jälkimmäisen voi laskea universaaliksi 

kielimuodoksi, sillä sanalla on samanlainen merkitys monissa indoeurooppalaisissa kie-

lissä, kuten englannissa, espanjassa, italiassa ja saksassa. Sillä tarkoitetaan yleiskuvaa, 

näkymää. Aineistoni vastauksissa molempia kirjoitusmuotoja käytettiin lähes yhtä pal-

jon. En kuitenkaan erottele lyhyttä ja pitkää muotoa toisistaan. Viittaan jatkossa mo-

lempiin kirjoitusmuotoihin virallisella muodolla Panoraama. Laite on kaikille Linnan-

mäen kävijöille ilmainen. Se nostaa asiakkaat yläilmoihin ja pyörii hitaasti maisemien 

katselua varten (kuva 16).  

   
Kuva 16. Panoraama. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_-

Linnanm%C3%A4ki_Helsinki.JPG) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_-Linnanm%C3%A4ki_Helsinki.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_-Linnanm%C3%A4ki_Helsinki.JPG
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 Asiakkailla oli Panoraamalle runsaasti erilaisia nimiä, yhteensä 19. Nämä kaikki 

on listattu taulukkoon 15. Kuitenkin virallinen nimi oli useimmiten käytössä, sillä Pa-

noraama sai 30 mainintaa. Asiakasvastaajista siis 27 % käyttää laitteesta sen virallista 

nimeä. Panoraama on ainoa seitsemästä laitteesta, jonka kohdalla virallinen nimi mainit-

tiin useimmiten. Virallisen nimen tuttuus voi johtua siitä, että laitteen nimi on pysynyt 

samana yli 20 vuotta ja että laitteessa on käyty paljon sen maksuttomuuden vuoksi.  

Taulukko 15. Asiakkaiden vastaukset, Panoraama. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Panoraama / Panorama 30 27 % 

Näköalatorni 24 22 % 

Näkötorni 9 8 % 

Torni 9 8 % 

Näköalahissi 3 3 % 

Maisematorni  3 3 % 

Näköalalaite 2 2 % 

Maisemahissi 2 2 % 

Canorama 1 1 % 

Horizon 1 1 % 

Katselutorni 1 1 % 

Nähtävyystorni 1 1 % 

Näköalahärveli 1 1 % 

Näköalakahvila 1 1 % 

Näköalakaruselli 1 1 % 

Panorama-torni 1 1 % 

Pyörivä näköalatorni 1 1 % 

Yläkatsomo 1 1 % 

Äkkipudotus 1 1 % 

EOS 15 16 % 

Space Shot 2 2 % 

Näsinneula(?) 1 1 % 
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 Monelle laite ei kuitenkaan ollut tuttu, sillä 15 vastaajaa ei osannut sanoa nimeä. 

Tähän ryhmään laskin mukaan selitykset: Helsinkijoku, en muista; se helsinkineula vai 

mikä se korkee nyt on ja ilmainen näköalajuttu. Lisäksi kaksi vastaaja antoi nimen Spa-

ce Shot, joka on Raketin entinen nimi, ja täten lasken vastaukset erehdyksiksi. Myös 

Näsinneulaa en ota lukuun, sillä vastaukseen lisätty kysymysmerkki korostaa arvailua. 

Tampereen maamerkin nimi tuskin on käytössä Linnanmäen laitteelle.    

 Suurin osa nimistä ja nimivarianteista liittyy laitteen käyttötarkoitukseen eli 

maisemien katseluun ja näköalasta nauttimiseen. Linnanmäen kotisivujen laite-

esittelyssäkin käytetään Panoraaman perässä tarkennetta näköalatorni: ”Panoraama-

näköalatorni vie asiakkaat 53 metrin korkeuteen ihailemaan Helsingin maisemia” (Lin-

nanmäen laitteet). Näköalatorni on appellatiivi, joka ilmaisee lajia. Myös esimerkiksi 

Näsinneula ja Puijon torni ovat näköalatorneja. Kielitoimiston sanakirjasta ilmausta ei 

kuitenkaan löydy. Näköalatorni on asiakkaiden toiseksi eniten käyttämä nimi, sillä se 

sai yhteensä 24 mainintaa.   

 Näköala-sana esiintyy myös muutamissa yksittäisissä nimissä, joissa torni-sana 

on korvattu jollakin muulla laitteen ”lajia” kuvaavalla sanalla. Tällaisia ovat Näköala-

hissi (3 kpl), Näköalalaite (2 kpl), Näköalahärveli (1 kpl), Näköalakahvila (1) ja Näkö-

alakaruselli (1). Näköalakahvila on sinänsä virheellinen nimi, sillä kyse ei ole kahvilas-

ta. Moni nimistä viittaa muutenkin siihen, että laite ei ole ollut vastaajalle tuttu. Esimer-

kiksi pelkkä appellatiivi Torni mainittiin yhdeksän kertaa. Se on varmasti sana, joka on 

tullut monelle ensimmäisenä mieleen kuvasta. Yksilöivänä nimenä Torni ei ole käytän-

nöllinen, sillä se voi viitata Linnanmäellä yhtä hyvin myös Kingiin tai Rakettiin, jotka 

ovat rakenteeltaan myös tornimaisia. Pyörivä näköalatorni on niin sanotulla harmaalla 

alueella: se on kuvaus, mutta toimii mielestäni myös nimenä.    

 Torni on jälkiosana monissa vastauksissa. Etuosana, eräänlaisena yksilöivänä 

osana, on näkemiseen ja maisemiin liittyviä sanoja: Näkötorni (9 kpl), Maisematorni 

(3), Katselutorni (1) ja Nähtävyystorni (1). Yksi vastaajista antoi virallisen nimen, mutta 

lisäsi sen perään vielä torni-määritteen: Panorama-torni. Maisemahissi mainittiin kah-

desti.  Hissi kuvaa hyvin laitteen toimintaa, sillä rauhallinen ylös- ja alasmeno on hissin 

liikkeen kaltaista. Laite on ikään kuin hissi yläilmoihin. Monenlaiset appellatiiviset ni-

met kertovat paitsi siitä, että laitteen virallinen nimi ei ole välttämättä tuttu, myös siitä, 

että metonyymiseen kosketusassosiaatioon perustuva nimi Panoraama ei ole tarpeeksi  
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konkreettinen ja laitetta kuvaava. Laite on torni, joten nimessäkin käytetään sana torni. 

On kuitenkin muistettava, että yli neljäsosa asiakasvastaajista kuitenkin käyttää virallis-

ta nimeä.   

 Kuten kaikki laitteet tähän asti, myös Panoraama sai osakseen massasta erottu-

via, erikoisia yksittäisiä nimiä. Canorama on sekundaari nimivariantti, jossa virallisen 

nimen ensimmäinen kirjain on vaihdettu. Tällä muutoksella nimi tuo mieleen Canon-

yrityksen, joka on tunnettu kameroistaan sekä muista valokuvausvälineistä. Näin nimi 

assosioituu jälleen katsomiseen ja kuvaan.  

 Horizon perustuu virallisen nimen tavoin metonyymiseen merkityssuhteeseen. 

Englannin kielen horisontti liittyy laitteen tarkoitukseen, sillä sen avulla voi nähdä ho-

risontin eli taivaanrannan. Primaari Yläkatsomo on mielikuvituksellinen nimi, jonka 

mainitsi aineiston ainoa alle 10-vuotias vastaaja. Sen sisältämä sana-aines viittaa lait-

teen korkeuteen ja jälleen katseluun. Stadioneilta tuttu asia on siirretty laitteen nimeksi. 

Yksittäinen nimi Äkkipudotus taas ei kuvaa laitetta lainkaan, sillä Panoraaman liike ei 

ole lainkaan äkkinäistä, vaan päinvastoin rauhallista. Luultavasti vastaaja on luullut, että 

kyseessä on laite, joka toimii kuten uusi Kingi. Äkkipudotus kuvaa hyvin Kingin toimin-

taperiaatteetta.  

 Työntekijöiden vastaukset Panoraamalle löytyvät taulukosta 16. Työntekijöillä 

on Panoraamalle lempinimi, joka on heillä hyvin yleisesti käytössä. Sekundaari lyhen-

nys Pano mainittiin 68 kertaa. Työntekijöistä siis 76 % käyttää virallisen nimen lyhen-

nystä. Variantti sisältää myös sanakirjamerkityksiä, arkisessa merkityksessä pano mer-

kitsee sukupuoliaktia (KS s.v. pano). Pano on suosittu, sillä nimi on käytännöllinen 

lyhyytensä takia sekä viihdyttävä merkitykseltään. Nimi kantaa työyhteisössä sosiaalista 

funktiota. Tietämällä tämän nimen ja käyttämällä sitä osoitetaan joukkoon kuulumista, 

ja samalla joukko erottautuu muista. Yksikään asiakasvastaajista ei maininnut Pano-

nimeä. Nimi on siis puhtaasti osa työntekijöiden kielenkäyttöä.  

 Virallinen nimi sai 22 mainintaa. Panoraama ja Pano mainittiin yhdessä kuusi 

kertaa. Nämä kaksi nimeä ovat lähes yksinomaan käytetyt nimet. Variaatiota on siis 

vähän. Näkötorni mainittiin kolmesti ja Näköalatorni kahdesti. Näitä appellatiivisia 

muotoja selittää osin se, että kaksi vastaajista oli 30–50-vuotiaita eli työntekijöitä kes-

kimääräisiä vanhempia. Yksi nuorempi vastaaja taas kertoi käyvänsä Linnanmäellä vain 

keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Heille virallinen nimi ja sen perusteella teh-

dyt muodosteet eivät ole ajankohtaisia ja siksi tuttuja.   
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 Kerran mainittu Panodrama on sekundaari nimi. Se on väännös, jolla yhden 

kirjaimen lisäämisellä nimi on saanut aivan uuden merkityksen ja sen suhde tarkoittee-

seensa hämärtyy.  

Taulukko 16. Työntekijöiden vastaukset, Panoraama. 

Nimi Mainintojen  

kappalemäärä 

Prosenttiosuus 

Pano 68 76 % 

Panoraama / Panorama 22  24 % 

Näkötorni 3 3 % 

Näköalatorni 2 2 % 

Panodrama 1 1 % 

 

4.1.8 Kokoava katsaus 

Kuvat laitteista poikivat paljon nimiä, ja aineisto on kattava ja monipuolinen. Erilaisia 

nimiä ja nimivariantteja esiintyi pitkälle yli sata. Nyt kun kyselyn kaikki seitsemän lai-

tetta on käyty läpi, voidaan tehdä yleislinjauksia laitenimien käytöstä ja variaatiosta.  

 Kuten oletinkin, asiakkaiden ja työntekijöiden vastaukset erosivat paljon toisis-

taan. He, jotka olivat rastittaneet ”Olen ollut Linnanmäellä töissä” -kohdan, tunnistivat 

lähes poikkeuksetta laitteen kuvista ja osasivat nimetä laitteen. Työntekijöille kuvat 

aineistokeruutapana sopi siis erinomaisesti. Heiltä olisi voinut kysyä nimiä vielä enem-

mänkin, sillä työntekijöillä vaikuttaa olevan persoonallisia ja hauskoja epävirallisia ni-

miä monille muillekin laitteille (ks. s. 102). 90 työntekijän vastaukset ja niistä syntynyt 

oma aineistonsa oli onnekas sattuma ja antoi paljon kiinnostavaa tutkittavaa. Käsittelen 

vielä tuonnempana tarkemmin työntekijöiltä saatua nimikirjoa. Seuraavaksi paneudun 

asiakkaiden vastauksiin, joita leimasi ajoittain epätietoisuus nimistä.  

 Linnanmäellä on kymmeniä laitteita ja pelejä. Niiden kohderyhmät myös vaihte-

levat asiakkaiden iän mukaan. Vaikka suurin osa asiakasvastaajista käy Linnanmäellä 

usein, kyse on kuitenkin useimmiten yhdestä päivästä vuodessa. Laitteet ja niiden nimet 

eivät ole siis arkipäiväisiä, jatkuvassa käytössä olevia nimiä. Jossain laitteissa ei välttä-

mättä ole koskaan vierailtu. Vaikka laite olisikin tuttu, asiakas voi pärjätä hyvin ilman 

sen virallisen nimen tietämistä. Käytössä voi olla yleisnimitys tai ihan itse muodostettu 

nimi, joka kuvaa laitetta. Aineiston avulla ilmeni, että monet asiakkaat eivät tunne lait-
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teita ja niiden nimiä kovinkaan hyvin. Jos nimeä ei osattu antaa, laitetta pyrittiin usein 

kuitenkin kuvailemaan kuvan perusteella. Tällöin kyselyn perustarkoitus hämärtyi ja 

kyselystä tuli tunnistamistehtävä. Ongelmallisia kuvailuja ja arvailuja olisi voinut vält-

tää lisäohjeilla. Olisin voinut tarkentaa, että jos laitetta ei tiedä, eikä siitä käytä min-

käänlaista nimeä, kohdan voi jättää tyhjäksi. Moni käsittelyssä mukana ollut nimi myös 

vaikutti kirjoitushetkellä keksityltä. Siitä ei kuitenkaan voi olla varma. Itse keksityt ni-

met kuitenkin monipuolistivat aineistoa ja lisäsivät variaatiota.     

 Asiakkaiden vastauksista voi tehdä päätelmän, että nykyisiä virallisia nimiä 

käyttää selvä vähemmistö. Tämä johtuu luultavasti siitä, että virallisia nimiä ei tiedetä 

tai ainakaan muisteta. Laitteita, joilla on yleisesti tunnettu yleisnimi, kutsutaan yleisni-

millä. Asiakkaille laitteen yleisnimi on usein riittävän yksilöivä, jolloin appellatiivi toi-

mii proprina. Linnanmäen Rinkeli ja Autorata ovat asiakkaille maailmanpyörä ja tör-

mäilyautot. Kieputtimella ei ole vastaavaa lajia kuvaavaa sanaa, joten laitteen kuvan 

kohdalla annettiin paljon tyhjiä vastauksia ja väärän laitteen nimiä. Olisikin ollut kiin-

nostavaa laittaa kyselyyn esimerkiksi Tulireen tai muun vuoristoradan tai Pienoiska-

rusellin tai muun karusellin kuva. Olisiko niistäkin käytetty appellatiiveja vuoristorata 

ja karuselli, vaikka Linnanmäellä on jo tämännimiset laitteet? Tällöin nimen tärkein 

tehtävä eli yksilöinti ei toteutuisi.   

 Laitteiden entiset nimet olivat asiakkailla jonkin verran käytössä. Eniten käytet-

tiin vanhaa nimeä Kummitusjuna. Tämä ei ole yllätys, sillä nimi vaihtui vasta noin vuosi 

sitten ja lisäksi kummitusjuna on myös laitteen lajia kuvaava sana ja täten tunnettu. En-

tiset englanninkieliset nimet ovat jääneet hyvin asiakkaiden mieleen. Top Spin mainit-

tiin muutaman kerran enemmän kuin nykyinen nimi Kieputin. Enterprise sai taas yli 

kolme kertaa enemmän mainintoja kuin virallinen nimi Kehrä, vaikka entinen Enterpri-

se siirtyi pois Linnanmäeltä jo yli 15 vuotta sitten. Enterprisen maininneet vastaajat 

ovat hyvin eri-ikäisiä. Neljä heistä on alle 20-vuotiaita, joten he tuskin ovat edes olleet 

Enterprise-laitteessa. Silti nimi on jäänyt näin laajasti käyttöön. Vaikuttaa siltä, että jos 

laite on ollut klassikon asemassa, uudistukset torjutaan ja vanhasta pidetään kiinni ni-

men avulla.  

 Yleisnimien sekä entisten ja nykyisten virallisten nimien lisäksi asiakkaiden 

vastauksissa tuli ilmi hyvin monenlaisia epävirallisia nimiä ja nimivariantteja, joista 

suurin osa on primaareja. Tällaiset nimet olivat usein hyvin konkreettisia ja kertoivat 

laitteen ominaisuuksista. Toistuva kaava primaareissa nimissä on, että ne ovat kak-

siosaisia. Aluksi on yksilöivä osa ja sen jälkeen laitteen lajia ilmaiseva osa: esimerkiksi 
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Katselutorni, Kummituslinna, Näköalahissi, Pikkujuna, Sähköautot. Pieni osa primaa-

reista nimistä oli taas merkitykseltään metaforisia ja yksiosaisia, kuten Pyörremyrsky tai 

Äkkipudotus. Etenkin Kieputtimelle asiakkaat olivat antaneet hyvin persoonallisia ni-

miä, jotka luovat mielikuvia laitteen liikkeestä: Muljutin, Twisteri, Vispain.   

 Jokaisen laitteen kohdalla erottautui yksi vastaaja. Hän oli nimennyt kaikki lait-

teet englanninkielisillä primaareilla nimillä, jotka kuvasivat laitteen ominaisuuksia: 

Above the City, PlaySafe, Wavy Gravy, Tower rail, Samba ja Horizon. Poikkeuksen 

tähän linjaan teki nimi Sauna (Kyöpelinvuoren Hotellista), joka ei liity laitteen teemoi-

tukseen laisinkaan. Kaikki muut vastaajan mainitsemat nimet taas kuvaavat laitteita, 

useimmiten metaforien kautta. Samankaltaisia nimiä ei tullut ilmi kyselyssä lainkaan. 

Vastaaja on varmasti pyrkinyt erottautumaan nimillään. Lomakkeen lopussa olleeseen 

vapaaseen sanaan hän kirjoitti ”Lisää kansainvälisyyttä laitenimiin”. Omilla nimillään 

hän selvästi halusi tuoda kantaansa esiin ja ehkä jopa keksiä parempia nimiä. Nimet 

olisivat ikään kuin parannusehdotuksia. Nämä englanninkieliset nimet tuskin ovat käy-

tössä olevia nimiä, vaan vastaaja on vain tahtonut keksiä uudenlaisia nimiä. Nimet voi-

sivat olla hyvin jonkin huvipuiston käytössä. Suurin osa asiakkaiden primaareista nimis-

tä noudattaakin huvipuistojen laitenimistön linjaa sekä muodoltaan että merkitykseltään.

 Työntekijät käyttävät laitteista useimmiten virallisia nimiä. He ovat ajan tasalla 

nimistä ja tunnistivat laitteet lähes poikkeuksetta. Virallinen nimi mainittiin useimmiten 

seuraavalle viidelle laitteelle: Rinkelille (79 % työntekijöistä mainitsi nimen), Autora-

dalle (64 %), Kieputtimelle (87 %), Muksupuksulle (67 %) ja Kehrälle (87 %). Pano-

raamasta käytettiin useimmiten sekundaaria nimeä Pano (76 %). Työntekijät ovat siis 

yksimielisiä nimien käytössään. Eniten hajontaa oli Kyöpelinvuoren Hotellilla, sillä 

mikään mainituista nimistä ei ollut käytössä yli 50 prosentilla työntekijöistä. Primaarin 

nimen Kauhu mainitsi 41 % ja sekundaarin variantin Kyöpis 30 %. Työntekijät käyttä-

vät yleisesti ottaen samoja tiettyjä nimiä laitteista. Työntekijöillä on nimissään paljon 

vähemmän variaatiota kuin asiakkailla, eikä yleisnimiä laitteista juuri käytetä.   

 Työntekijöiden epäviralliset nimet ovat usein sekundaareja variantteja, jotka on 

muodostettu lyhentämällä. Pano ja Kyöpis ovat tästä hyviä esimerkkejä. Muita lyhen-

nettyjä muotoja ovat esimerkiksi A-rata ja Muksu. Virallisten nimien lyhentäminen on 

käytännöllistä, jos nimeä tulee käytettyä usein. Välillä epävirallisissa nimissä näkyy 

myös asenne, kuten nimissä Kauhu, Helvetti, Paskarata ja Aavitunrata. Tämän kaltaisia 

negatiivisia asenteita ei ollut nähtävissä lainkaan asiakkaiden vastauksissa. Asiakkaisiin   
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verrattuna työntekijöiden epävirallisissa nimissä tuntui olevan myös enemmän leikitte-

lyä: Rinkeli on Donut tai Brezel, Kieputin on Kiepsutin ja Panoraama on Pano ja Pano-

drama.  

 Työntekijöiden joukosta erottui joitakin yksittäisiä vastaajia, jotka ovat useiden 

harvinaisempien nimien takana. Muutamien vastauksissa näkyi säännöllisyys: kaikki 

mainitut nimet noudattivat samaa linjaa. Eräs työntekijä käyttää lähes ainoastaan lyhyitä 

sekundaareja nimiä: Pyörä, Hotla, Rata, Spini, Muksu ja Pano. Hänelle siis nimien 

helppous ja käytettävyys ovat tärkeitä seikkoja. Toinen joukosta erottuva vastaaja käyt-

tää ainoastaan epävirallisia nimiä: Maailmanpyörä, Kauhu, Paskarata, Vinkutin, Muksu, 

Oksu ja Pano. Osa nimistä on leikkimielisiä, jopa irvailevia sekä osittain negatiivisesti 

latautuneita. Luultavasti hän käyttää laitteista myös virallisia nimiä, mutta on halunnut 

lomakkeella tuoda ilmi omia erikoisempia nimiään. Vinkutin ja Oksu esiintyivät ainoas-

taan hänen vastauksissaan, Paskarata yhdellä vastaajalla hänen lisäkseen.  

 Työntekijöillä yleisnimien käyttäminen oli melko harvinaista. Niiden käyttö 

keskittyi lähes ainoastaan muutamiin vastaajiin. Samankaltainen nimilista oli noin vii-

dellä vastaajalla, joilla toistuivat nimet Maailmanpyörä, Kummitusjuna, Törmäilyautot, 

Pikkujuna / Juna ja Näköalatorni / Näkötorni. Kieputtimen ja Kehrän kohdalla oli ha-

jontaa virallisista nimistä aina tyhjiin vastauksiin. Vastaajien taustatiedoissa ei ole yhte-

näistä linjaa. He ovat 20–50-vuotiaita, ja yksi käy Linnanmäellä monta kertaa vuodessa 

ja yksi kerran kymmenessä vuodessa. (Jälkimmäinen käy Linnanmäellä niin harvoin, 

että kyseessä täytyy olla entinen on työntekijä.) Pelkästään iän tai vierailutiheyden pe-

rusteella ei voi siis perustella yleisnimien runsasta käyttöä. Luultavasti viralliset nimet 

eivät ole vastaajille kuitenkaan kovin tuttuja, mikä selittäisi virallisten nimien käyttä-

mättömyyden. Suurimmalle osalle työntekijöistä viralliset nimet kuitenkin ovat tuttuja, 

ja siksi niitä myös käytetään.   

 Sekä asiakkaat että työntekijät kirjoittivat vastauksissaan lukuisia epävirallisia 

nimiä. Tämä nimiryhmä on kiinnostava, joten syvennyn siihen seuraavaksi tarkemmin. 

Käytän apunani epävirallisten paikannimien teoriaa. Sekundaarit epäviralliset laitenimet 

on muodostettu useimmiten lyhentämällä (A-rata, Spini, Pano, Puksu). Muutama se-

kundaari nimi on muodostettu johtimien avulla (Hesari, Kummari). Johdin -ari on tuttu 

slangista ja slanginimistöstä (Ainiala ym. 2008: 138). Entteri päättyy i:hin, mikä on 

lainasanoissa tavallista. Sekundaareissa nimissä esiintyy myös kielellistä leikittelyä ja 

”vääntelyä”. Usein leikittelyyn liittyy myös äänteelliset ja semanttiset muutokset. (mts. 

140.) Aineistoissani virallisen nimen pohjalta on leikitelty muun muassa nimissä Donit-
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si, Canorama, Kiepsutin, Rinkula, Panodrama ja Vinkutin. Sekundaareja nimiä esiintyi 

paljon runsaammin työntekijöillä kuin asiakkailla. Tämä johtuu siitä, että työntekijöille 

viralliset nimet ovat tutumpia ja niistä on helpompi tehdä erilaisia mukaelmia.   

 Primaarit nimet eivät ole syntyneet virallisten nimien pohjalta, kuten sekundaarit 

epäviralliset nimet, vaan ne on muodostettu virallisesta nimestä riippumatta. Nimien 

perustana on laite ja siitä syntyvät mielikuvat, eli primaarit nimet kuvailevat aina tarkoi-

tettaan.  Primaarien epävirallisten paikannimien pohjalta on voitu erotella erilaisia ni-

meämisperusteita. Nämä nimeämisperusteet ovat paikan lajin ilmaisu sekä paikan eri-

tyispiirteen ilmaisu, joka jakautuu alaryhmiin paikan sijainti, paikalla oleva tai esiinty-

vä, paikan ominaisuus tai paikan suhde ihmiseen. Eli nimeämisperusteet ovat samat 

kuin perinnäisten paikannimien luokittelussa. Epävirallisessa nimistössä yksiselitteisen 

nimeämisperusteen toteaminen voi kuitenkin olla hankalaa, sillä kaupunkinimistössä 

nimenantoon kytkeytyy usein eri motiiveja ja selityksiä. (Ainiala ym. 2008: 140–141.) 

 Samoin kuin epävirallisessa paikannimistössä myös epävirallisten laitenimien 

nimeämisperusteet eivät ole selvärajaisia ja tarkasti osoitettavia. Primaarit laitenimet 

liittyvät laitteen lajiin sekä laitteen erityispiirteisiin, jotka ovat laitteen ulkonäkö ja lai t-

teen toiminta.  Nämä ovat täsmälleen samat piirteet, jotka nimesin aiemmin kognitiivi-

siksi alueiksi ja joihin laitenimien merkityssuhteet perustuvat (ks. luku 3.2).   

 Laitteen lajin ilmaisevia primaareja nimiä ovat kaikki sellaiset nimet, joista olen 

aiemmin puhunut appellatiiveina ja yleisniminä. Ne kertovat jotakin laitteen lajista, 

mutta ne toimivat yksilöivinä ilmauksina vain yksiselitteisissä tilanteissa. Yleisnimiä 

maailmanpyörä, kummitusjuna ja törmäilyautot käytetään virallisesta nimestä riippu-

matta. Näiden lisäksi ilmi tuli monia nimiä, jotka ilmaisevat laitteen lajia: Juna, Kauhu-

jen talo, Maisematorni, Rata, Pikkujuna, Pyörä, Sähköautot, Torni. Etenkin asiakkaiden 

primaarit nimet olivat lajin ilmaisevia. Nämä nimet kuvaavat laitetta, mutta niiden prop-

risuus on kontekstista kiinni.  

 Lajia ilmaisevien nimien etuosana on usein laitteen erityispiirrettä kuvaava sana, 

kuten pikku tai maisema. Usein lajia ilmaiseva primaari nimi kuvailee laitteen ulkonä-

köä: rakennelma on juna ja se on pieni. Joidenkin primaarien epävirallisten laitenimien 

nimeämisperusteena on pelkästään laitteen erityispiirre. Laitteen ulkonäön perusteella 

annettuja nimiä on aineistoissa vain muutamia, kuten Autot ja O. Ne viittaavat laitteiden 

muotoon. Laitteen toimintaa kuvaavia nimiä on hieman enemmän ja niitä annettiin 

etenkin Kieputtimelle ja Kehrälle. Ne liittyvät erityisesti laitteen liikkeeseen (Heiluri, 

Hurrikaani, Hyrrä, Pyörremyrsky, Samba, Separaattori, Tuuliviiri, Vispain, Äkkipudo-
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tus). Myös laitteen käyttötarkoitusta kuvaillaan erilaisin nimin (Above the City, Horizon, 

Kiertoajelu, PlaySafe, Yläkatsomo).   

 Epävirallisilla nimillä on erilaisia tehtäviä. Koska laitteilla on jo viralliset nimet, 

epävirallisia nimiä annetaan eri syistä. Epävirallisten paikannimien tehtävät, kuten oma-

kielisyyden tavoittelu, helppokäyttöisyys, leikittely, asenteiden ilmi tuominen ja ryh-

mäidentiteetin vahvistaminen (Ainiala ym. 2008: 142–143), ovat helposti sovellettavis-

sa myös laitenimiin.  

 Usein epävirallisia nimiä muodostetaan, kun halutaan virallista nimeä helppo-

käyttöisempi ja lyhyempi muoto. Epäviralliset nimet ovat myös ”omakielisempiä”. Kie-

lellä halutaan leikitellä ja keksiä tuoreita ilmaisuja. (Ainiala ym. 2008: 142.) Innovatii-

visuus ja uusien nimien luominen näkyi eräissä vastauksissa, kuten englanninkielisiä 

nimiä keksineellä asiakkaalla ja ironisuuteen pyrkivällä työntekijällä, joka kirjoitti 

muun muassa nimet Vinkutin ja Oksu.   

 Työntekijöiden kohdalla nimien sosiaalinen ulottuvuus korostuu. Epävirallisten 

nimien avulla työntekijät vahvistavat ryhmän ”me-henkeä”. Ryhmän oma kieli erottaa 

muista ja ilmentää ryhmän asenteita ja yhteenkuuluvuutta (Ainiala ym. 2008: 143). Yh-

teisössä syntyneet nimet ovat eräänlaisia lempinimiä. Ryhmän oma kieli on näkyvissä 

aineistossa etenkin Kyöpelinvuoren Hotellissa ja Panoraamassa. Yli puolet työntekijöis-

tä käyttää yhteistä lempinimeä laitteista: Kauhu, Kyöpis / Kyöppis sekä Pano. Nimet 

toimivat sosiaalisessa funktiossa. Näitä nimiä ei tullut esiin lainkaan asiakkaiden vas-

tauksissa. Jotkin asiakkaiden ”uniikit” nimet kuitenkin saattavat olla sisäpiirin kieltä. 

Nimeä esimerkiksi käytetään perheen kesken. Kahden vastaajan mainitsema Separaat-

tori voisi olla niin sanottu sisäpiirin nimi. Tällöin nimi kantaa sosiaalista funktiota.

 Työntekijät tuovat epävirallisissa nimissään esiin laitteeseen liitettyjä asenteita 

ja mielikuvia, jolloin nimillä on affektiivinen funktio. Mielikuvat ovat melko negatiivi-

sia. Autorata sai useita hyvin kielteisiä mainintoja, joissa toistuvat kirosanat (Helvetti, 

Helvetin rata, Paskarata ja Aavitunrata). Myös nimi Kauhu saattaa kuvata työntekijöi-

den asennetta laitetta kohtaan. Asiakkailla asenteet eivät tulleet ilmi nimien kautta. To-

sin Voi kauhistus saattaa viitata vastaajan asenteeseen laitetta kohtaan.   

 Nimien käytössä tapahtuu erilaista vaihtelua. Sosiaalinen eli käyttäjäkohtainen 

vaihtelu näkyy aineistossani hyvin. Työntekijöiden nimien käyttö eroaa asiakkaiden 

nimien käytöstä, sillä heillä on erilaiset tarpeet käyttää nimiä. Työntekijät käyttävät ni-

miä arjessaan ja työyhteisössään. Tilanteisella vaihtelulla tarkoitetaan sitä, että nimistön 

käyttö vaihtelee tilanteen mukaan (Ainiala yms. 2008: 150). Lomakkeessa ei selvitetty 
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tilanteista vaihtelua, mutta joitakin päätelmiä voi tehdä. Työntekijät käyttävät asiakkai-

den kanssa puhuessaan luultavasti virallisia nimiä. Eräs vastaaja korostikin vastauksis-

saan, kuinka tilanne ja kanssaihmiset vaikuttaa nimen käyttöön: ”Rinkeli asiakkaille, 

muuten maailmanpyörä” ja ”Kieputin (kavereiden kesken vieläkin top spin)”. Asiakas 

voi kotonaan kertoa kuvan perusteella käyttävänsä laitteesta nimeä Torni, mutta olles-

saan Linnanmäellä se ei toimikaan enää yksilöivässä tehtävässä huvipuiston monien 

tornien takia.     

 Lopuksi teen vielä määrällisen katsauksen nimivariaatioon. Taulukkoon 17 on 

koottu kaikkien nimimainintojen kappalemäärät jaoteltuna virallisiin nimiin, entisiin 

virallisiin nimiin ja epävirallisiin nimiin. Lisäksi ”ei osaa sanoa” -ryhmään lasketut vas-

taukset ja väärän laitteen nimet näkyvät lukuina taulukossa.   

 Taulukon luvut eivät kerro, kuinka monta erilaista nimeä kukin laite sai, vaan 

ainoastaan nimimainintojen määrän. Taulukkoa tulkittaessa on muistettava, että asia-

kasvastaajia oli 20 enemmän kuin työntekijävastaajia, joten määrät eivät korreloi keske-

nään. Luvut kuitenkin antavat hyvän yleiskuvan eri nimiryhmien edustuksesta ja tekevät 

helpoksi asiakkaiden ja työntekijöiden vastausten määrällisen vertailun.  

 Taulukko 17 havainnollistaa, että työntekijät mainitsivat nykyisen virallisen ni-

men merkittävästi useammin kuin asiakkaat  jokaisen laitteen kohdalla. Kaikkien seit-

semän laitteen nykyinen virallinen nimi annettiin yhteensä 488 kertaa, joista 77 % oli 

työntekijöiden antamia. Asiakkaat taas mainitsivat laitteiden entisiä virallisia nimiä use-

ammin kuin työntekijät. Ero on huomattava Kyöpelinvuoren Hotellin, Kieputtimen ja 

Kehrän kohdalla. Kun asiakkaat mainitsivat entisen virallisen nimen kaiken kaikkiaan 

147 kertaa, työntekijät tekivät näin vain 30 kertaa.   

 Epävirallisia nimiä mainittiin laitteille runsaasti: yhteensä 672 kertaa. Molem-

milla vastaajaryhmillä oli käytössä paljon erilaisia kutsumanimiä laitteille. Asiakkaiden 

suurta mainintojen määrää kasvattaa runsas appellatiivien käyttö. Esimerkiksi pelkäs-

tään maailmanpyörä sai 90 mainintaa. Luvut vahvistavat tuloksen, että työntekijät käyt-

tävät useammin virallisia nimiä, kun taas asiakkaat käyttävät laitteista epävirallisia ni-

miä.   

 Asiakkaiden ja työntekijöiden välillä on myös suuri ero, kun katsotaan, kuinka 

moni ei osannut sanoa laitteen nimeä tai antoi väärän laitteen nimen. EOS-ryhmään lu-

keutui yhteensä 99 vastausta, joista 96 oli asiakkaiden vastauksia. Toisen laitteen nimi 

annettiin yhteensä 30 kertaa, joista asiakkaiden antama osuus oli 83 %. On siis selvää, 

että työntekijävastaajilla ei ollut hankaluuksia antaa käyttämiään nimiä laitteille.  
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Taulukko 17. Nimimainintojen kappalemäärien jakautuminen. 

 
Nykyinen 
virallinen 

nimi 

Entinen  
virallinen 

nimi 

Epävirallinen 
nimi  

(sekundaarit 
ja primaarit) 

EOS 
Toisen  

laitteen nimi 

Rinkeli   

   Asiakkaat 10 5 103 0 0 

Työntekijät 72 1 26 0 0 

Kyöpelinvuoren  
Hotelli  

 
   

Asiakkaat 4 59 45 6 0 

Työntekijät 10 15 81 0 0 

Autorata 
 

 
   

Asiakkaat 20 0 89 2 0 

Työntekijät 58 1 33 0 0 

Kieputin 
 

 
   

Asiakkaat 24 28 11 32 18 

Työntekijät 78 5 8 0 4 

Muksupuksu 
 

 
   

Asiakkaat 7 1 89 13 0 

Työntekijät 60 1 33 0 0 

Kehrä 
 

 
   

Asiakkaat 15 54 12 28 4 

Työntekijät 78 7 5 3 1 

Panoraama 
 

 
   

Asiakkaat 30 - 63 15 3 

Työntekijät 22 - 74 0 0 

      

Yhteensä 488 177 672 99 30 

Asiakkaat 110 147 412 96 25 

Työntekijät 378 30 260 3 5 

 

 120 asiakasvastaajaa ja 90 työntekijävastaajaa kertoivat yli 100 erilaista nimeä ja 

nimivarianttia seitsemälle laitteelle. Nimivariaatio oli runsas, ja virallisten nimien lisäk-

si ilmi tuli lukuisia epävirallisia nimiä. Nimien käytössä on nähtävissä selvä linjajako 
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asiakkaiden ja työntekijöiden välillä: asiakkaat suosivat appellatiiveja kun taas työnteki-

jät käyttävät virallisia nimiä. Seuraavaksi ryhdyn selvittämään, kuinka vastaajat suhtau-

tuvat Linnanmäen virallisiin nimiin.   

4.2 Suhtautuminen laitenimiin  

Siirryn tutkimaan Linnanmäen laitenimistöä kansanonomastisesti eli tutkin nimiin liit-

tyviä asenteita ja suhtautumista nimiin. Aineistona on kyselylomakkeen kolmas osio, 

jonka otsikkona on ”Mielipide nimistä”. Vastaaja sai valita 22 laitenimen joukosta kol-

me nimeä, jotka miellyttävät eniten ja kolme nimeä, joista pitää vähiten. Valinnat tuli 

myös perustella. Tällä tavalla selvitän, minkälaiset nimet ovat asiakkaiden ja työnteki-

jöiden keskuudessa pidetyimpiä ja vähiten pidettyjä. Perusteluiden avulla selviää myös, 

minkälaiset seikat valintoihin ovat vaikuttaneet.    

 Lomakkeen kysymystenasettelu luo sanastollisen ongelman. Kysyin, mitkä lai-

tenimet miellyttävät eniten, ja mistä laitenimistä vastaaja pitää vähiten. Kysymyksien 

perusteella tehdyt valinnat siis muodostavat kaksi eri ryhmää. Miten viittaan näihin 

ryhmiin?  

 Aiemmassa kansanonomastisessa tutkimuksessa puhutaan esimerkiksi nimien 

onnistuneisuudesta (esim. Koistinen 2008). Niissä selvitetään, ovatko viralliset nimet 

kielenkäyttäjien mielestä onnistuneita. Tutkimukseeni onnistunut ja epäonnistunut           

-ilmaukset tuntuvat liian jyrkiltä. Vaikka osa vastaajista ei pitäisi nimestä, en uskalla 

kuitenkaan vetää johtopäätöstä, että nimi olisi epäonnistunut.   

  Nimistöntutkimuksessa voidaan myös tutkia, millainen on hyvä nimi. Adjektii-

vit hyvä ja huono ovat käytössä muun muassa Maria Yli-Kojolan (2005) ja Johanna 

Valkaman (2008) tutkimuksissa kadunnimistä. Valkama selvitti, mitkä Hervannan ka-

dunnimet olivat parhaimpia vastaajien mielestä. Yli-Kojolan kyselyssä Kouvolan ka-

dunnimistä yhtenä osiona oli samantapainen osio kuin omassa tutkimuksessani: valmiin 

nimilistan joukosta tuli valita kolme parasta ja kolme huonointa nimeä. Lisäksi Lasse 

Hämäläinen (2012) on selvittänyt kattavan verkkokyselyn avulla, millaiset seikat teke-

vät käyttäjänimestä hyvän.   

 Hyvän ja huonon vastakkainasettelu ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Hyvästä ja 

huonosta olisi luontevampi puhua, jos olisin pyytänyt vastaajia valitsemaan kolme pa-

rasta ja kolme huonointa nimeä. Hyvä ja huono on selitetty sanakirjoissa lukuisilla eri-

laisilla adjektiiveilla. Hyvä on eräänlainen kattotermi, joka sisältää muun muassa merki-
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tykset sopiva, tarkoituksenmukainen, pätevä, miellyttävä, mukava, ylevä, arvostettu (KS 

s.v. hyvä). Huono on selitetty seuraavasti: laadultaan vajavainen, puutteellinen, kehno, 

epämiellyttävä, sopimaton (KS s.v. huono). Ilmaukset hyvä ja huono siis sisältävät 

kaikki nämä merkitykset, mukaan lukien miellyttävän ja epämiellyttävän.  

 Hyvää ja huonoa täsmällisempiä adjektiiveja ovat miellyttävä ja epämiellyttävä. 

Miellyttävä on linjassa lomakkeen kysymyksen kanssa. Epämiellyttävä taas on liian 

jyrkkä adjektiivi kuvaamaan suhtautumista laitenimiin. On muistettava, että kyselyssä 

vastaajien oli pakko valita kolme nimeä, joista he pitävät vähiten, vaikka he pitäisivät-

kin kaikista listatuista nimistä. Käytän analyysissani pääasiallisesti sanoja miellyttävä ja 

vähiten miellyttävä. Ne kuvaavat mielestäni parhaiten, miten vastaajat suhtautuvat lai-

tenimiin. Jotkin nimistä miellyttävät enemmän kuin toiset. Puhun myös nimien pidettä-

vyydestä sekä suosiosta. Vastaajien valintojen avulla teen päätelmiä nimien suosiosta. 

Mitä miellyttävämmäksi vastaajat nimen kokevat, sen suositumpi nimi on. Lopuksi lai-

tan nimet suosiojärjestykseen vastausmäärien perusteella.   

 Tässä luvussa siis selviää, miten Linnanmäen asiakkaat ja työntekijät suhtautu-

vat laitenimiin. Erittelen, minkälaisia ominaisuuksia liitetään miellyttäviin ja vähemmän 

miellyttäviin laitenimiin. Luvussa 4.2.3 teen yhteenvedon, jossa olen ottanut huomioon 

kaikki tehdyt valinnat. Yksinkertaisen laskukaavan avulla voin mitata nimien suosion. 

Lopuksi luvussa 4.2.4 käsittelen vielä lomakkeen viimeistä osiota, jossa vastaajat saivat 

mahdollisuuden kirjoittaa vapaasti aiheesta. Suurimmassa osassa vastauksia kerrottiin 

suhtautumisesta Linnanmäen laitenimiin, joten vapaan sanan käsittely sopii luontevasti 

tämän luvun loppuun. 

4.2.1 Vastaajia miellyttäneet laitenimet 

Vastaajat valitsivat 22 nimestä kolme miellyttävintä nimeä. 110 asiakasvastaajaa antoi 

siis yhteensä 330 ääntä ja 90 työntekijää yhteensä 270 ääntä. Yhteensä ääniä annettiin 

tasan 600. Seuraavien sivujen kaavioista (1, 2 ja 3) nähdään, kuinka äänet jakautuivat 

laitenimien kesken.   

 Kaavioissa 1 on asiakasvastaajien tulokset. Siinä laitenimet ovat järjestyksessä 

suosituimmasta nimestä vähiten valintoja saaneeseen nimeen. Asiakkaat valitsivat 

useimmiten Vuoristoradan (43 ääntä). Jaetulle toiselle sijalle pääsivät Hurjakuru ja 

Vekkula, jotka molemmat saivat 36 ääntä. Alkupäässä on tasaista, sillä kolme laitenimeä 

saivat kukin 22 ääntä: Muksupuksu, Mustekala ja Vonkaputous. Heti perässä tulee 20 

ääntä saanut Tulireki.   
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Kaavio 1. Asiakkaiden valinnat suosiojärjestyksessä, miellyttävät nimet. 

 

Kaavio 2. Työntekijöiden valinnat suosiojärjestyksessä, miellyttävät nimet. 
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 Kaaviossa 2 on kuvattu työntekijöiden äänimäärät suosiojärjestyksessä. Työnte-

kijöiden viiden kärjessä on Vuoristorata, joka sai 32 ääntä. Toiseksi useimmiten valit-

tiin nimi Muksupuksu (29). Sen jälkeen tulevat Vekkula (28) ja Hurjakuru (27). Yli 20 

kertaa valittiin myös Ukko (23).   

 Molempien vastaajaryhmien yhteenlasketut tulokset löytyvät kaaviosta 3. Vas-

taajaryhmien yhteenlasketuista äänistä muodostuu seuraavanlainen viiden kärki: Vuoris-

torata, Vekkula, Hurjakuru, Muksupuksu ja Ukko. Vain muutaman äänen erolla taakse 

jäävät Vonkaputous ja Mustekala.    

Kaavio 3. Miellyttävien nimien suosiojärjestys, kaikki vastaajat.  

 

 Kaavioita katsoessa huomio kiinnittyy siihen, että yksikään laitenimi ei jäänyt 

ilman valintaa, eikä mikään nimistä ollut täysin ylivoimainen. Suosiojärjestys on kui-

tenkin selvä. Molemmissa ryhmissä Vuoristorata oli valittu useimmiten. Työntekijöiden 

ja asiakkaiden valintojen kärkipäässä on osittain samoja nimiä, joten vastaajaryhmien 

suhtautuminen nimiin on melko yhteneväistä. Työntekijöiden ja asiakkaiden perustelut 

olivat myös samankaltaisia, joten käsittelen niitä yhdessä.   
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 Seuraavaksi siirryn tutkimaan, miten valintoja on perusteltu. Perusteluista nou-

see selvästi esiin tietyt kriteerit, jotka tekevät nimestä miellyttävän. Vastaajien peruste-

lut voivat olla samankaltaiset, vaikka valitut nimet eroavat toisistaan. Olen koonnut vas-

taajien perusteluista seuraavanlaisen miellyttävän nimen kriteeristön.  

Miellyttävän nimen kantamia ominaisuuksia ovat: 

- kuvaavuus  

- hauskuus  

- mm. salaperäisyys, jännitys ja sadunomaisuus  

- perinteisyys (nimi on vanha ja tuttu)  

- käytännöllisyys (mm. lausumisen helppous, ytimekkyys, yksinkertaisuus ja 

muistettavuus)  

- suomalaisuus   

- positiiviset muistot  

Seuraavaksi kerron näistä nimien ominaisuuksista enemmän. Esimerkit havainnollista-

vat jokaista kohtaa. Aluksi kuitenkin kiinnitän huomion siihen, kuinka vastaajien valin-

toihin ja perusteluihin vaikuttaa nimen lisäksi suhtautuminen laitteeseen.    

 Osa perusteluista tuo esiin kansanonomastiselle tutkimukselle tyypillisen juon-

teen: vastaaja on pohtinut nimen sijasta nimen tarkoitetta. Minimoin sekaannusta siten, 

että verkkolomakkeen ylälaidassa näkyi koko ajan muistutus: ”Oikeita ja vääriä vasta-

uksia ei ole, tärkeintä on tuoda esiin oma näkemys. Muista, että kyselyn kohteena ovat 

ainoastaan laitteiden nimet, eivät laitteet itsessään”. Näin pyrin korostamaan sitä, että 

vastaajat huomioisivat nimen onnistuneisuuden eivätkä pohtisi, onko laite miellyttävä.

   Nimi kuitenkin liittyy läheisesti tarkoitteeseensa, ja on täysin luonnollista, että 

nimeä on vaikea arvioida ilman sen kohdetta. Nimeä ja laitetta on mahdotonta erottaa 

täysin toisistaan, joten vastaajien käsitykset laitteesta vaikuttavat myös nimen miellyttä-

vyyteen. Suurin osa vastaajista kuitenkin huomioi perusteluissaan juuri nimien ominai-

suuksia, mutta muutamat olivat perustelleet valintansa ainoastaan laitekokemuksillaan.  

4) Koska parhaat laitteet <3   

5) Näissä olen itsekkin joskus käynyt, turvalliset laitteet jotka riittävästi tuovat 

jännitystä. 



87 
 

Vastaajat esimerkiksi perustelivat valintojaan sillä, että laitteet ovat ”parhaita”, ”hyviä”, 

”uusia”, ”turvallisia” tai ”mukavia olla töissä”. Tällöin nimien miellyttävyys tuodaan 

esiin ainoastaan laitteen kautta.   

 Muutamat vastaajat tiedostivat, että nimien miellyttävyys johtuu ainakin osittain 

laitteeseen liittyvistä mukavista muistoista. 

6) – – Onkin vaikea erottaa nimiä ja laitteeseen liittyviä mukavia lapsuus- ja 

työmuistoja toisistaan. 

Positiiviset muistot onkin yksi peruste nimen miellyttävyydelle. Nimi kantaa mukanaan 

laitteessa koettuja muistoja. Omat kokemukset liitetään vahvasti osaksi laitetta ja täten 

myös osaksi sen nimeä. Kansanonomastiikan kiinnostavuus piilee siinä, että tutkimuk-

sen kohteena ovat maallikoiden käsitykset ja havainnot nimistä (Ainiala & Halonen 

2011: 193). Nimiin yhdistetään erilaisia kokemuksia ja asenteita. Miellyttävä nimi on 

siis myös sellainen, joka tuo mieleen mukavia muistoja ja mielikuvia.     

 Molemmissa vastaajaryhmissä valinnat perusteltiin usein nimien kuvaavuudella. 

Useimmiten ainoana perusteluna oli vastaus, kuten ”[nimet] kuvaavat hyvin laitetta”. 

Jotkin vastaajat selittivät asian hieman tarkemmin:  

7) Valitsin nimet [Hurjakuru, Kieputin, Tulireki], joista voi mielestäni hyvin 

päätellä, minkälaisesta laitteesta on kyse. 

8) Hyviä, osuvia nimiä, sillä ne kertovat, mitä odotettavissa on, Hurjakurussa 

koetaan jotain hurjaa, Kieputtimessa kieputaan ja Vonkaputouksessa ollaan van-

han ajan tukinlasku tunnelmissa. 

Vastaajien mukaan miellyttävä nimi siis luo odotuksia laitteesta ja kertoo jotakin lait-

teen ominaisuuksista. Toisaalta kuvaavuus liitettiin laitenimiin, joilla on suora merkitys-

suhde (Vuoristorata, Kahvikuppikaruselli). Toisaalta taas metaforiset ja metonyymiset 

nimet nähtiin kuvaavina, sillä nekin kertovat jotakin laitteesta (joskin epäsuorasti). Esi-

merkiksi metaforisten Mustekalan ja Hurjakurun valinneen yhtenä perusteluna oli, että 

laitenimet ”välittävät myös informaatiota laitteesta tai sen ominaisuuksista”. Kuvaavuu-

den synonyymina käytettiin muun muassa adjektiiveja ”osuva” ja ”informatiivinen”.   

 Yksi käytetyimmistä perusteluista miellyttävälle nimelle on nimen hauskuus. 

Hauskuus tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, joten nimivalinnat olivat moninaisia, 

vaikka perustelu oli sama. Kuitenkin hauskuus oli perusteluna erityisesti Hurjakurun,  
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Muksupuksun, Vekkulan ja Vonkaputouksen valinneilla. Myös ne 22 vastaajaa, jotka 

olivat valinneet Kotkot-nimen, perustelivat valintaa yleensä sen hauskuudella.   

 Mistä laitenimien hauskuus syntyy, ja miksi osa nimistä tuntuu olevan hauskem-

pia kuin toiset? Muutamista monisanaisimmista vastauksista voi tehdä päätelmiä. Haus-

kuus voi syntyä esimerkiksi metaforisista mielikuvista:  

9) Hauskoja sanoja, esim. kahvikuppikarusellista tulee mainioita mielleyhtymiä 

vaikka sanat itsessään ovat ihan tavallisia.  

10) Mustekala on selkeä ja tuo heti hauskan mielikuvan lonkeroista. 

Nimiin sisältyvät sanat siis luovat mielikuvia, jotka hauskuuttavat. Hauskuus ei liity 

ainoastaan nimien sanakirjamerkitykseen, vaan myös nimien rakenteeseen. Usein vas-

taaja kirjoitti, että ”nimet kuulostavat hauskoilta”. Esimerkiksi Muksupuksu-nimen rii-

mittelevä rakenne ja Vonkaputouksen äänteet loivat hauskuutta.  

 Ylipäätään nimien lausuminen toistui yhtenä hyvän nimen kriteerinä perusteluis-

sa. Miellyttäviä nimiä on helppo lausua, ja ne ”soivat mukavasti” tai ”sointuvat kauniis-

ti”. Myös nimien ”rimmaavuuten” oli kiinnitetty huomiota:  

11) – – kivan rimmaavat nimet, eivätkä liian pitkiä tai tylsiä. [Hiphop, Muksu-

puksu, Rekkaralli] 

12) – – soljuva ja rimmaava nimi (k-kirjaimet). [Kammokuja]  

Yhdyssanoja, joissa on äänteellistä toistuvuutta, pidettiin miellyttävinä. Muksupuksun ja 

Hurjakurun suosio selittyy osaksi tällä. Jopa tietyt foneemit saattavat vaikuttaa nimen 

miellyttävyyteen: 

13) Kuulostavat jotenkin mahtavilta, k kirjain on osittain syynä. [Kieputin, Kin-

gi, Ukko] 

14) – – kahdessa niistä eli Hurjakurussa ja Vuoristoradassa on runsaasti r-

äänteitä (r-kirjaimia). 

Yksittäisten kirjainten esiintyminen nimissä voi siis vaikuttaa nimen ”soljuvuuteen” ja 

täten sen miellyttävyyteen. Lausunnan ja taivutuksen helppous liittyvät myös nimien 

käytännöllisyyteen. Käytännöllisiin seikkoihin palaan hieman myöhemmin. Seuraavaksi 

esittelen lisää erilaisia laitenimille annettuja adjektiiveja, joita vastaajat mainitsivat 

hauskuuden lisäksi.   
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 Hauskuuden ohella miellyttäviin nimiin liitetään monenlaisia ominaisuuksia. 

Ukko oli valittu sen ”mahtipontisuuden” vuoksi, ja Tulireessä nähtiin ”romantiikkaa ja 

mystiikkaa”. 

15) Kuulostavat kivoilta, Astrid Lindgrenin saduista joiltain ihanilta/pelottavilta 

paikoilta (esim. Veljeni Leijonamieli). [Hurjakuru, Tulireki, Vonkaputous] 

16) – – Näissä nimissä on myös kivasti jännitystä ja karnevaalitunnelmaa, mitä 

laitteiden nimet tarvitsevat. [Hurjakuru, Muksupuksu, Vonkaputous] 

Miellyttäviin laitenimiin yhdistetään muun muassa salaperäisyys, jännitys ja saduno-

maisuus. Nimet viestivät seikkailusta. Erityisesti Hurjakuruun, Muksupuksuun, Tulire-

keen ja Vonkaputoukseen liitettiin edellä mainittuja kuvauksia.     

 Lisäksi vastaajat luonnehtivat nimiä ”luoviksi”, ”veikeiksi”, ”persoonallisiksi”, 

”säväyttäviksi” ja ”kekseliäiksi”. Osa laitenimistä onkin sellaisia, ettei samanlaisiin ni-

miin törmää helposti. Hurjakuru ja Vonkaputous sisältävät harvinaisempia sanoja, kuten 

kuru ja vonka (ks. s. 30, 33). Vekkulalla ja Muksupuksulla ei ole olemassa appellatiivista 

homonyymiä, ja ne on luotu ainoastaan huvipuistoa varten. Näiden nimien persoonalli-

suus ja kekseliäisyys ovat niiden vahvuudet.    

 Perinteisyys oli monella perusteena miellyttävälle nimelle. Miellyttävä nimi on 

vanha ja tuttu. Jos nimellä on pitkä ikä ja se on tunnettu, se on myös usean vastaajan 

mieleen. Perinteisyyden ja historiallisuuden arvostaminen selittävät Vuoristoradan suo-

sion. Suhtautuminen laitteeseen on niin positiivista, että nimestäkin pidetään.    

 Monista Vuoristoradan valinneiden perusteluista ei pysty sanomaan, puhutaanko 

laitteen vai nimen miellyttävyydestä. Vastauksissa toistui, että Vuoristorata on ”klas-

sikko”, ”legenda” ja ”perinteinen” ja että siihen liittyy ”henkilökohtaista nostalgiaa”. 

Muutamat vastaajat tiedostivat, että vuoristorata on myös lajia ilmaiseva appellatiivi eli 

se ei välttämättä aina täytä nimen tärkeintä tehtävää eli yksilöintiä (ks. s. 24). He kui-

tenkin perustelivat nimen miellyttävyyttä laitteen historiallisella asemalla.   

17) Vuoristorata on niin klassikko, että vaikka nimi on aika geneerinen, ei voi 

olla tykkäämättä. 

18) Vuoristorata on perinteinen, suomen ensimmäinen ja nostalginen laite, jolle 

tämä nimitys kuuluu. 

Vuoristoradan valintaa perusteltiin sen klassikon asemalla. Laite on Suomen ensimmäi-

siä vuoristoratoja, joten se on ikään kuin ansainnut ”alkuperäisen nimen”. Myös Vekku- 
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lan valintaa perusteltiin sen ”legendaarisuudella”. Nimi onkin yksi Linnanmäen van-

himmista nimistä.   

 Perinteisyyteen liittyy  myös se, että nimet eivät ole ”tekemällä tehtyjä” ja ”väki-

sin väännettyjä”. Muutamille tärkeä kriteeri oli, että nimi ”tuntuu tutulta”. Jos nimi on 

esimerkiksi tuttu lapsuudesta, siihen liittyy nostalgiaa ja lämpimiä muistoja. Nimien 

suomalaistaminen kadotti monien lapsuudesta tutut nimet, joten siksi uusiin nimiin suh-

taudutaan usein nihkeästi. Osalle vastaajista perinteiden kunnioittaminen on laitenimissä 

tärkeintä.   

19) Yksinkertaisia, nimestä tunnistaa kyseisen laitteen heti. Vanhoja tuttuja. 

[Mustekala, Vekkula, Vuoristorata]  

20) Nimet ovat tuttuja. Olleet käytössä pitkään eivätkä ärsytä yhtä paljon kuin 

muut vähän suomentamalla suomennetut nimet. [Mustekala, Vekkula, Vuoristo-

rata] 

21) Koska vanhoihin alkuperäisiin nimiin ei ole koskettu. [Hiphop, Hurjakuru, 

Vuoristorata]  

Esimerkkien 19 ja 20 valinnat ovat täsmälleen samat. Juuri Mustekalan, Vekkulan ja 

Vuoristoradan valinneiden toistuvana perusteina olivat tuttuus ja pitkät perinteet. Eräs 

kyseiset kolme nimeä valinnut kiteytti nimien suosion kommentillaan ”ne aidot ja alku-

peräiset”. Tosin Mustekala on ollut aiemmin nimeltään Polyp, joten täysin alkuperäises-

tä nimestä ei ole kyse (Laitehistoria).  

 Nimen käytännöllisyyteen kiinnitettiin myös runsaasti huomiota. Miellyttävä 

laitenimi on ”ytimekäs”, ”yksinkertainen”, ”selkeä” ja ”naseva”. Usea vastaaja perusteli 

valintojaan sillä, että nimet ovat” helppo muistaa”, ja että ne ”jäävät helposti mieleen”. 

Näihin käytännöllisyyttä arvostaviin perusteluihin voi lisätä myös aiemmin mainitun 

ääntämisen ja taivuttamisen helppouden.   

 Osa vastaajista kiinnitti valinnoissaan huomioita suomen kieleen ja kulttuuriin. 

Perusteluna oli esimerkiksi, että nimet ovat ”hauskaa suomen kieltä”. Kaikki Linnan-

mäen laitenimethän ovat suomenkielisiä, mutta vastaajien mielestä tietyissä nimissä 

suomalaisuus näkyy selvemmin, ja se on niiden vahvuus. Etenkin Ukko-nimen valinnei-

den perusteluissa viitattiin suomalaisuuteen. Muutamat pitivät erityisesti Kalevalan vai-

kutuksen näkymisestä laitenimissä.  

 



91 
 

22) Persoonallisia, kuvastavat suomen kulttuuria ja historiaa. [Ukko, Vonkapu-

tous, Vuoristorata]  

23) Suomalaiset ja vahvat nimet, kalevalaiset. [Hurjakuru, Tulireki, Ukko] 

 Linnanmäen asiakkaiden ja työntekijöiden perustelut olivat monipuolisia, ja niis-

tä huomasi, että laitenimet herättävät innostusta ja positiivisia mielikuvia. Useassa vas-

tauksessa mainittiin enemmän kuin yksi edellä läpi käydyistä kriteereistä. Valinnat oli 

tehty esimerkiksi siksi, että nimet ovat hauskoja ja kuvaavia sekä suomalaisia.   

 Luvussa 3.3 esitellyt laitenimien funktiot ovat vuoropuhelussa miellyttävän ni-

men kriteerien kanssa. Laitenimien funktiot liittyvät kielen käyttöön. Miellyttävän ni-

men ominaisuudet on taas selvitetty kielenkäyttäjien avulla. Vastaajat antoivat miellyt-

tävän nimen ominaisuuksiksi aivan samoja asioita, jotka liittyvät nimien funktioihin. 

Miellyttävä nimi siis täyttää mahdollisimman monta funktiota.   

 Miellyttävä laitenimi on informatiivinen eli kuvaava. Se on myös houkutteleva, 

eli nimi on esimerkiksi hauska tai jännittävä. Hyvä nimi on käytännöllinen, jolloin sitä 

on helppo käyttää, ja se on ytimekäs sekä helposti muistettava. Muutamat vastaajat oli-

vat huomioineet myös nimien integroivan tehtävän, jolloin nimien integrointi Suomeen 

nähtiin positiivisena asiana. Linnanmäellä on osattu ottaa huomioon nimenannossa sel-

laisia asioita, joita myös kielenkäyttäjät arvostavat. On suorastaan yllättävää, kuinka 

kielenkäyttäjien vastaukset noudattavat samaa linjaa, jonka Risto Räikkönen mainitsi 

haastattelussa. Räikkösen mukaan laitenimien tulisi olla ”lyhyitä, ytimekkäitä, kuvaa-

via, hauskoja, ilmeikkäitä ja helposti käytettäviä”. Nimen lyhyyttä lukuun ottamatta 

vastaajat mainitsivat samoja seikkoja.   

 Vastaajien valintojen perusteella voidaan sanoa, että etenkin suosituimmat nimet 

Vuoristorata, Vekkula, Hurjakuru, Muksupuksu, Ukko, Vonkaputous ja Mustekala täyt-

tävät erinomaisesti laitenimien tehtävät ja ovat siksi onnistuneita. On hyvä kuitenkin 

muistaa, että valittavana oli vain puolet Linnanmäen laitenimistä, joten nimet ovat suo-

situimpia ainoastaan annettujen 22 nimen joukossa.   

 Miellyttävä nimi koostuu monenlaisista edellä läpi käydyistä seikoista. Analyy-

sin tulos on kooste kaikista 200 vastauksesta, ja mukaan mahtuu muutamia yksittäisiä 

perusteluja, jotka eivät välttämättä sopineet kriteerien alle. Miellyttävät nimet voivat 

vain ”kuulostaa” tai ”tuntua hyvältä”. Erään vastaajan sanoin ”niistä tulee hyvä mieli”. 
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4.2.2 Vastaajia vähiten miellyttäneet laitenimet 

Asiakkaat ja työntekijät valitsivat listalta myös kolme nimeä, josta he pitävät vähiten. 

Ääniä annettiin jälleen yhteensä 600, ja niiden jakautuminen 22 laitenimen kesken sel-

viää alla olevista kaavioista. Kaaviosta 4 näkyy asiakkaiden äänimäärät kullekin lai-

tenimelle. Ylimmäisenä ovat nimet, joita valittiin eniten. 

Kaavio 4. Asiakkaiden valinnat, vähiten miellyttävät nimet. 

 

 Asiakkaiden ääniharava oli Kingi 50 äänellä. Paljon ääniä saivat myös Kuuputin 

sekä Hiphop (molemmat 37 ääntä). Kyöpelinvuoren Hotelli sai 28 ääntä, ja viidenneksi 

eniten ääniä sai Muksupuksu (24). Muksupuksu oli siis viiden parhaimman ja huonoim-

man nimen joukossa asiakkaiden vastauksissa. Laitenimen lopullinen sijoitus selviää 

yhteenvedossa, jossa äänimäärien erotus kertoo nimen ”todellisen” suosion. Tässä lu-

vussa keskityn nimiin, joista ei ole pidetty ja selvitän syitä siihen.   

 Työntekijöiden äänien jakautuminen on kuvattuna kaaviossa 5. Työntekijöillä 

eniten ääniä saaneet nimet ovat lähes samat kuin asiakkailla, mutta järjestys on eri. 

Kyöpelinvuoren Hotelli on kärjessä 42 äänellä. Heti perässä on Kuuputin, joka sai 40 
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ääntä. Kahvikuppikarusellin valitsi 32 työntekijää. Seuraavaksi tulevat laitenimet saivat 

selvästi vähemmän ääniä: Kingi 22 ja Hiphop 16. 

Kaavio 5. Työntekijöiden valinnat, vähiten miellyttävät nimet. 

  

 Viiden vähiten pidetyn nimen joukossa asiakkailla ja työntekijöillä on neljä sa-

maa nimeä. Molempien vastaajaryhmien viiden kärki kertoo, että Linnanmäen uusim-

mat nimet Kingi ja Kyöpelinvuoren Hotelli eivät nauti suosiosta. Myös Kuuputin ja 

Hiphop ovat nimiä, joista ei pidetä. Muksupuksu herättää negatiivisia tunteita enemmän 

asiakkailla kuin työntekijöillä. Työntekijät taas pitävät Kahvikuppikarusellista vähem-

män kuin asiakkaat.   

 Laskin vastaajaryhmien äänet yhteen, ja tulos löytyy kaaviosta 6. Kun asiakkai-

den ja työntekijöiden äänet yhdistetään, järjestys on seuraava: Kuuputin, Kingi, Kyöpe-

linvuoren Hotelli, Hiphop ja Kahvikuppikaruselli. Vastaajaryhmien valinnat ja peruste-

lut olivat jälleen yhteneväiset, mutta erojakin löytyi.   
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Kaavio 6. Kaikkien vastaajien valinnat, vähiten miellyttävät nimet. 

    

 Vastauksissa oli tässäkin osiossa hajontaa, ja äänet jakautuivat lähes kaikille 

laitteille. Ainoastaan Mustekala jäi ilman valintoja molemmissa vastaajaryhmissä, ja 

asiakkaista yksikään ei ollut valinnut Kammokujaa. Mielipiteet eroavat toisistaan, sillä 

esimerkiksi Kahvikuppikaruselli on toisille miellyttävä nimi ja toisille ei. Tähän palaan 

tarkemmin luvussa 4.2.3. Kuitenkin joukosta erottuu selvästi ”inhokit”.   

 Vastaajat perustelivat melko kattavasti valintojaan. Esiin nousi taas tiettyjä kri-

teerejä, jotka toistuivat perusteluissa, oli valinta sitten Kuuputin tai Hurjakuru. Yksin-

kertaistettuna vähiten miellyttävien nimien kriteerit vaikuttavat olevan päinvastaisia 

miellyttävien nimien kriteerien kanssa. Kun miellyttävä nimi kuvasi laitteen ominai-

suuksia, epämiellyttävä nimi ei vastaajien mukaan kerro laitteesta mitään. Eriäviäkin 

mielipiteitä löytyy, sillä osalle kuvaava nimi on tylsä ratkaisu. Listaan jälleen kriteerit, 

joita vastaajat mainitsivat perustellessaan miksi he eivät pidä tietyistä nimistä.   
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Laitenimestä ei pidetä, koska  

- nimi ei kuvaa laitetta  

- nimen ja tarkoitteen merkityssuhde jää hämäräksi  

- nimen leksikaalinen sisältö ei miellytä  

- nimi ei ole houkutteleva (vaan esimerkiksi tylsä) 

- nimi on epäkäytännöllinen (esimerkiksi liian pitkä)  

- nimi on liian lapsenomainen  

- nimi ei ole vakiintunut käyttöön tai ei ole tuttu 

 Perusteluissa toistui vaatimus nimen kuvaavuudesta. Nimestä ei pidetä, jos se ei 

kuvaa laitetta. Erityisesti asiakkaiden perusteluissa tuli esiin epävarmuus nimen ja tar-

koitteen suhteesta. Jos nimen viittaussuhde laitteeseen jäi hämäräksi, nimi koettiin epä-

onnistuneeksi. Kingin valinta selittyy osin tällä. Kyselyhetkellä uuden laitteen nimi ja 

kuvaus oli julkaistu, mutta kuvaa laitteesta ei vielä ollut. Laitteen ulkonäkö on yhtey-

dessä ”kuninkuuteen” (ks. s. 32), mutta ilman tätä tietoa Kingi-nimi on hankala yhdistää 

vapaapudotustorniin. Uuden nimen vieraus ja laitteen tuntemattomuus siis vaikuttivat 

siihen, ettei nimestä pidetty.   

 Pakattua merkitystä kantava Kuuputin ei ollut vastaajien mieleen sen ”hämäryy-

den” vuoksi. Pakattu merkityssuhde yksinään ei kuitenkaan ole huonon nimen kriteeri, 

sillä esimerkiksi Vekkulaa pidettiin erittäin onnistuneena nimenä. Kuuputtimen sana-

ainekset tuntuvat liian monimutkaisilta, kuten esimerkin 24 pohdinnassa tulee ilmi.  

24) Tuntematta laitteita näiden nimien (Kingi, Kuuputin ja Muksupuksu) perus-

teella ei voi lainkaan päätellä, millaisesta laitteesta on kyse. Kuuputin-nimessä 

häiritsee myös se, ettei tiedä, onko se yhdyssana (kuu + putin) vai johdos (kuu-

puttaa-verbistä, jota ei liene olemassakaan).  

Edeltävässä esimerkissä toistuvat samansuuntaiset ajatukset, joita toin ilmi analysoides-

sani nimen pakattua merkitystä luvussa 3.2.3.    

 Vastauksien perusteella nimien ongelmana on, että niiden merkityssuhde ei 

syystä tai toisesta aukea. Osalle asiakkaista ongelmaksi muodostuu se, että laitetta ei 

tunneta tai tiedetä ulkonäöltä, eikä nimi kerro tällöin mitään. Myös aiemmin nimien 

käytön pohdinnassa selvisi, että asiakkaat eivät välttämättä tunne laitteita.     

25) Ne eivät vastaavasti oikein liitä ajatuksia mihinkään ainakaan näin kuvaa 

laitteesta näkemättä. [Hiphop, Kingi, Kotkot] 

26) Mitä ihmettä nämä ovat? Eivät kerro mitään. [Kingi, Kuuputin, Tulireki] 
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Nimen ”hämäryys” voi myös johtua sana-aineksesta, jota ei tunneta. Esimerkiksi Kuu-

puttimen kohdalla on näin. Vonkaputouksen valinneiden perusteluissa kiinnitettiin huo-

moita vonka-sanan erikoisuuteen. Eräs harmitteli, ettei ymmärrä, mitä vonka tarkoittaa. 

Muutamat yhdistivät nimen verbiin vongata, joka arkisessa yhteydessä ei tuo useinkaan 

mieleen tukin uittoa, vaan seksiin kärttämisen (KS s.v. vongata).   

 Vähiten pidettyjä nimiä ovat siis sellaiset, jotka ovat ”kryptisiä”, eivätkä ”kerro, 

millaisia laitteet ovat”. Tämän perusteella voisi päätellä, että suoraan merkityssuhtee-

seen perustuvat nimet, jotka selvästi ja suoraan kertovat laitteesta, olisivat mielekkäitä. 

Mutta vastaajille on myös tärkeää mielikuvituksellisuus. Nimet eivät saa olla ”liian ku-

vaavia” tai ”geneerisiä”. 

27) Ei nimen tarvitse kertoa mitä laite tekee, arvoituksellisuus houkuttaa.   

Erityisesti Maisemajunaa moitittiin tylsäksi, vaikka sen kuvaavuutta myös kiiteltiin. 

Laitenimen kuvaavuus on siis kaksiteräinen miekka: epämiellyttäviksi nimiksi moitittiin 

sellaisia nimiä, jotka eivät kuvaa laitetta, mutta liian suora kuvaus on myös huono asia.  

Siitäkään ei pidetty, jos nimi kuvasi laitetta väärin. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että 

Kahvikuppikaruselli-nimi ei vastaa laitteen ulkonäköä.  

28) Kahvikuppikaruselli > ne on v***u teekupit!  

 Myös nimien sana-ainekset ja viittaussuhteet saattoivat herättää negatiivisia tun-

teita. Erään vastaajan mielestä esimerkiksi Kingin ja Kyöpelinvuoren Hotellin tuottamat 

mielikuvat tuntuivat ”epämiellyttäviltä”. 

29) Kingi symboloi turhamaisuutta ja alistavaa voimaa.  

30) Kingi ja Ukko sukupuolettavia. Rinkeli ei vaan toimi; rinkeli pieni, maail-

manpyörä iso.  

31) Siksi, että kyseisistä laitenimistä [Hiphop, Kuuputin, Ukko] ei saa selkoa 

minkälainen itse laite on. Toisekseen Ukko on mielestäni erittäin tyhmä nimi 

laitteelle. Joidenkin ihmisten etunimi on Ukko. Voisimmehan siis nimetä vaikka 

jonkin muun vuoristoradankin vaikkapa Liisaksi. 

Esimerkissä 30 vastaajan mielestä sekä Kingi että Ukko tuovat esiin sukupuolta, ja täten 

nimet eivät ole onnistuneita. Hänestä Rinkeli ei ole toimiva metafora suurelle laitteelle. 

Vastauksessa on esillä lekseemien tuottama epämiellyttävyys ja viittaussuhteiden epä-

onnistuneisuus. Esimerkissä 31 vastaajan mielestä henkilönnimi laitteen nimenä ei luo 

oikeanlaisia mielikuvia laitteesta eikä sovi nimikategoriaan.    
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 Kun miellyttävän nimen perusteluissa toistui adjektiivi hauska, epämiellyttävää 

nimeä kuvataan useimmiten adjektiivilla tylsä. ”Tylsällä”, ”mielikuvituksettomalla”, 

”geneerisellä” ja ”liian tavallisella” tarkoitetaan, että nimi ei ole tarpeeksi houkutteleva. 

Tähän joukkoon voi myös laskea perustelut, kuten ”nimet eivät jää mieleen”, toisin sa-

noen nimet jäävät yhdentekeviksi.   

 Perusteluissa korostui myös jälleen nimien käytännöllisyys. Epäkäytännölliseksi 

miellettiin nimien taivuttamisen hankaluus, pituus ja liian samantapaiset nimet. Erityi-

sesti työntekijät olivat tarttuneet liian pitkiin nimiin. Heillä nimet ovat jatkuvasti käy-

tössä, joten liika pituus tuntuu hankalalta ja rasittavalta. Myös monet asiakkaat huo-

mioivat pitkät nimet. Kyöpelinvuoren Hotelli ja Kahvikuppikaruselli olivat molemmat 

viiden vähiten pidetyn nimen joukossa. Niistä ei pidetty suurimmaksi osin niiden pituu-

den vuoksi.  

32) Kyöpelinvuoren hotelli on toisaalta hyvin kuvaava ja erilainen kuin muut, 

mutta kaksiosaisuus ja pituus muutenkin tekevät siitä hiukan vaikean käyttää 

puheessa.  

33) Kahella noista [Kahvikuppikaruselli, Kyöpelinvuoren Hotelli] on ihan liian 

pitkät ja monimutkaset nimet huvipuistolaitteelle omasta mielestäni, vaikka työ-

kavereiden kesken ollaanki lyhyet kutsumanimet keksitty.  

Työntekijöiden lyhyitä kutsumanimiä Kyöpelinvuoren Hotellille esittelen luvussa 4.1.2. 

Suurin osa työntekijöistä käyttää lyhyitä epävirallisia nimiä, kuten Kauhu tai Kyöpis. 

 Muutamat vastaajat kiinnittävät huomiota nimien taivuttamiseen, esimerkiksi 

Kotkot-nimestä ei pidetty, koska sitä on vaikea taivuttaa. Muutamat nimet eivät miellyt-

täneet siksi, että ne sekoittuivat helposti toisten nimien kanssa. Esimerkiksi Kieputtimen 

valintaa oli perusteltu muun muassa siksi, että se sekoittuu helposti Kieppiin, ja ”-tin-

pääte on liian toistuva”. (Kieputtimen ja Kiepin sekoittuminen on havaittavissa myös 

asiakkaiden ja työntekijöiden nimivariaatiossa luvussa 4.1.4.) Eräs vastaaja oli kiinnit-

tänyt huomiota useiden nimien kaksitavuisuuteen. Hänestä nimet, kuten Kieppi, Ukko, 

Kehrä ja Kingi ovat samasta muotista tehtyjä. Kaksi asiakasta perusteli Hiphopin valin-

taa myös sekoittamisvaaralla, sillä Hiphop menee sekaisin liikuntaseikkailupuisto-ketju 

HopLopin nimen kanssa.  

 Hiphop-nimestä ei pidetty myös sen vieraskielisyyden takia. Samoin Kingin 

poikkeavuus huomioitiin monessa vastauksessa. Vastaajille vierasperäisyys ei ole enää 

käytännön kysymys, sillä Hiphop ja Kingi ovat molemmat helppo lausua. Kyse on en-
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neminkin nimen puhekielisestä muodosta, joka herättää tunteita. Kingiä pidettiin muun 

muassa ”naurettavana nuorisokielenä” sekä ”ärsyttävänä slangisanana”. 

34) Kingi kaamea väännös englannista – – 

35) Kingi kuulostaa hölmöltä, vähän kuin jostain 80-luvun teinileffan suomen-

noksesta.  

Esimerkit kertovat negatiivisesta suhtautumisesta Kingiin, mutta perustelut vaihtelevat 

slangista aina mielikuviin 1980-luvun teinielokuvista.   

 Muutamat vastaajat eivät pitäneet nimistä siksi, että ne olivat liian ”lapsenomai-

sia” tai ”lässyttäviä”. Erityisesti Hepparata, Kotkot, Muksupuksu ja Taikasirkus olivat 

osalle asiakkaista liian lapsellisen kuuloisia.  

36) Hepparata kuulostaa jollain oudolla tavalla lässytykseltä :D 

37) Askartelupaskartelu-jutut on tyhmiä samoin höhlät mukahauskat sanat. 

[Kotkot, Kuuputin, Muksupuksu]  

Toisaalta kaikki edellä mainitut laitteet ovat pienille lapsille tarkoitettuja, joten kohde-

ryhmä on otettu huomioon näissä nimissä. Kun joillekin ”rimmaavuus” ja ”lapsellisuus” 

ovat positiivisia asioita, toisille ne ovat ”mukahauskoja” tai ”ärsyttävän tekopirteitä”. 

Vastaajien iällä ei ole merkitystä mielipiteeseen, lapsellisuutta kritisoivat vastaajat kai-

kista ikäryhmistä.     

 Perusteluissa käytettiin myös kuvailuja, kuten ”kuulostavat typerältä”, ”kuulos-

tavat rasittavalta” ja ”rumia”. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla lisää perusteluja, mitkä 

seikat tekevät nimistä esimerkiksi ”liian yli vedettyjä”.    

 Nimet, joista ei pidetä, ovat siis olleet muun muassa ”tylsiä”, hankalia käytössä 

ja hämäriä merkityssuhteiltaan. Sen lisäksi monen perusteluista löytyy tavalla tai toisel-

la negatiivinen suhtautuminen nimien vaihtamiseen. Huono nimi ei ole vakiintunut 

käyttöön tai ei ole tuttu. Joidenkin mielestä nimet ”suomennettiin väkisin”, ja samalla 

vanhat hyväksi havaitut nimet katosivat.  

38) Epäonnistuneita yrityksiä ajalta, jolloin Linnanmäen laitteiden nimet kään-

nettiin suomeksi. [Kieputin, Kuuputin, Raketti] 

39) Linnanmäen ongelmakohta: kaikki nimet pitää vääntää suomeksi. [Kuupu-

tin, Muksupuksu, Ukko] 

 Harmitus nimien vaihdosta koskee usein vain tiettyjä laitteita, erityisesti Kiepu-

tinta, Rakettia ja Maisemajunaa, jotka olivat ennen nimeltään Top Spin, Space Shot ja 
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Monorail. Osa vastaajista käyttääkin edelleen vanhoja englanninkielisiä nimiä. Esimer-

kiksi asiakkaat käyttävät Kieputtimesta enemmän nimeä Top Spin kuin nykyistä virallis-

ta nimeä (ks. luku 4.1.4). Nimien suomenkielisyys vaikuttaa kuitenkin olevan ongelma 

vain harvalle. Negatiivinen suhtautuminen liittyy ennemminkin nostalgisiin syihin ja 

siihen, että uudet nimet eivät ole olleet yhtä onnistuneita kuin vanhat.  

40) Tuntuvat väkisin tehdyiltä. Toisaalta osittain nostalgisista syistä, Esim. Mo-

norail on Monorail eikä mikään Maisemajuna (vaikka periaatteessa kannatankin 

suomenkielisiä nimiä). [Maisemajuna. Kotkot, Ukko]  

41) Kieputtimen ja Raketin oikeat nimet lapsuudesta mielessä.  

Yllä olevat esimerkit ovat jälleen osoitus siitä, että huvipuiston laitenimet kantavat mu-

kanaan paljon nostalgiaa ja lapsuusmuistoja, jolloin nimien vaihtaminen aiheuttaa vas-

tustusta. Yksi syy, miksi Kyöpelinvuoren Hotellista ei pidetty, on sen vieraus. Monen 

mielestä vanhaa on turha vaihtaa.     

 Tässäkin osiossa muutamat vastaajat olivat pohtineet nimien sijasta kokemuksi-

aan laitteella. Perustelut eivät kuvanneet nimien herättämiä tuntoja, vaan esimerkiksi 

työpäivien herättämiä tuntoja. 

42) Olivat pelottavia laitteita. [Kahvikuppikaruselli, Kieputin, Vekkula] 

43) Lähinnä 11h työpäivien kauhuja...... [Hiphop, Kuuputin, Taikasirkus] 

 Suuri osa vastaajista pohti monipuolisesti, miksi jotkin nimet miellyttävät ja 

miksi joistain nimistä pitää vähemmän. Perustelut olivat paljolti päällekkäisiä. Jos miel-

lyttävät nimet olivat kuvaavia, epämiellyttävämmät nimet eivät sitä olleet. Vastaajat 

pitivät vähiten nimistä Kuuputin, Kingi, Kyöpelinvuoren Hotelli, Hiphop ja Kahvikuppi-

karuselli. Kuuputtimen leksikaalinen sisältö ja samalla sen merkityssuhde laitteeseen jäi 

epäselväksi. Nimi herätti ihmettelyä, epävarmuutta, kummastusta ja ärsytystäkin. Kin-

gin ja Hiphopin puhe- ja vieraskielisyys ei ollut monen mieleen. Myös nimien vieraus 

jätti vastaajat kylmäksi. Kingi ja Kyöpelinvuoren Hotelli tuntuvat tarvitsevan aikaa, jotta 

niistä aletaan pitää. Tosin Kyöpelinvuoren Hotellin pituus aiheutti monelle myös pään-

vaivaa. Pituus oli myös syy sille, että Kahvikuppikaruselli valittiin niin useasti.    

 Seuraavaksi kaikki valinnat laitetaan yhteen. Tällöin myös kaavioiden häntä-

päässä olleet nimet otetaan huomioon. Eli lähempään tarkasteluun otetaan myös ne ni-

met, jotka saivat vähiten ääniä, kun kysyttiin miellyttävimpiä nimiä, ja ne, jotka saivat 

vähiten ääniä, kun kysyttiin vähiten pidettyjä nimiä.  
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4.2.3 Yhteenveto laitenimiin suhtautumisesta  

Luvuissa 4.2.1 ja 4.2.2 selvisi, minkälaisia ominaisuuksia liitetään miellyttäviin ja vä-

hemmän miellyttäviin laitenimiin. Useat nimet herättivät sekä positiivisia että negatiivi-

sia ajatuksia. Koska nimilistat olivat molemmissa kysymyksissä samat, nimien oli mah-

dollista tulla valituksi miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi. Edellisissä luvuissa käsittelin 

erityisesti laitenimiä, jotka olivat saaneet eniten ääniä. En siis käsitellyt tarkemmin niitä 

nimiä, joita oli valittu vähiten molempien ryhmien kohdalla. Nyt otan kuitenkin kaikki 

annetut äänet huomioon, jolloin saadaan selville mielipide-osion kokonaistulos. Se sel-

viää yksinkertaisella laskutoimituksella, jossa annettujen äänien erotus kertoo laiteni-

men lopullisen suosion.   

  Laskutoimituksessa nimeä miellyttävänä pitäneiden määrästä vähennetään ni-

mestä ei-pitäneiden määrä (nimestä pitävät – nimestä vähemmän pitäneet = nimen suo-

sio). Esimerkiksi Raketti-nimi valittiin miellyttäväksi yhteensä 24 kertaa. Lisäksi 13 

vastaajaa valitsi Raketin vähiten miellyttäväksi nimeksi. Kun 24:sta vähennetään 13, 

tulokseksi saadaan 11. Raketti jäi siis 11 äänen verran ”plussan puolelle”, joten nimeä 

pidetään enemmän miellyttävänä kuin epämiellyttävänä. Mitä suurempi luku on, sen 

miellyttävämpänä nimeä pidetään. Mikäli erotuksen tulos on negatiivinen, nimestä ei 

ole pidetty. Mitä lähempänä nollaa tulos on, sitä neutraalimpaa suhtautuminen nimeen 

on. Suosiojärjestys on nähtävissä kaaviossa 7.   

 Kokonaiskuva laitenimien suosiosta ei tuo esiin suuria yllätyksiä. Vuoristorataa 

pidetään miellyttävimpänä nimenä, ja vain muutama ei pitänyt siitä. Kyöpelinvuoren 

Hotellia lähes kukaan ei pitänyt miellyttävänä. Muksupuksu oli seitsemäntenä vähiten 

pidettyjen nimien listalla (ks. kaavio 6), mutta nimi oli myös niin pidetty, että nousi 

lopulta kuudenneksi suosituimmaksi nimeksi. Mustekala 33 äänellään oli pidetyimpien 

nimien listalla sijalla seitsemän (ks. kaavio 3), mutta koska sitä ei valittu lainkaan huo-

noksi nimeksi, nimi nousi neljänneksi parhaaksi.    

 Mielipiteet eivät loppujen lopuksi jakaantuneet kovinkaan paljon. Listan kärki-

päästä ja häntäpäästä ollaan yhtä mieltä. Listan keskivaiheelle sijoittuneet nimet ovat 

taas aiheuttaneet enemmän hajontaa. Esimerkiksi Hepparata oli valittu 18 kertaa miel-

lyttäväksi nimeksi, ja se valittiin 18 kertaa myös vähiten miellyttäväksi.  

 Yhteenvetona totean vielä, että miellyttävimmille nimille on yhteistä se, että ne 

ovat vanhoja nimiä, joita ei ole vaihdettu kertaakaan (Vuoristorata, Vekkula ja Hurjaku-

ru). Nimet, joista ei pidetty, ovat taas tuoreita (Kingi ja Kyöpelinvuoren Hotelli) ja ra-

kenteeltaan poikkeavia. Esimerkiksi Hiphop ja Kingi ovat universaalia kieltä ja puhe-
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kieltä, Kuuputin on läpinäkymätön ja Kyöpelinvuoren Hotelli on ainoa kahdesta erilli-

sestä sanasta muodostettu nimi (ks. luku 3.1.).  

Kaavio 7. Kaikkien annettujen äänien jakautuminen. 
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4.2.4 Vapaassa sanassa sanottua 

Kyselylomakkeen viimeinen osio antoi vastaajille mahdollisuuden kirjoittaa vielä va-

paasti ajatuksiaan Linnanmäen laitenimistä ja kyselystä. Lähes puolet vastaajista tarttui 

osioon: asiakkaista 48 % ja työntekijöistä 44 % kirjoitti jotakin. Vastaukset olivat ylei-

sesti ottaen erittäin monisanaisia, ja omat mielipiteet tuotiin selvästi esille. Muutamat 

kommentoivat kyselyä, mutta suurin osa pohti vastauksissaan laitenimiä.   

 Ne, jotka kommentoivat kyselyä, suhtautuivat siihen positiivisesti. Kyselyn yti-

mekkyyttä ja lyhyyttä kiiteltiin, ja aihe miellettiin hauskaksi. Muutamat ihmettelivät, 

kuinka huvipuiston nimiä voi tutkia ja laatia aiheesta jopa gradun. Monia työntekijöitä 

jäi harmittamaan suppea nimivalikoima. He olisivat antaneet mielellään enemmän kut-

sumanimiään laitteille. Muutamat työntekijät kertoivatkin innokkaasti lisää lempinimiä 

laitteille.  

44) Kyselyssä olisi voinut kysyä kaikista laitteista eikä vain osasta. Työntekijöil-

lä on lempinimet suurelle osalle laitteista, mm. Linnunrata=Fogeli, Viikinkilai-

va=Viikkari, Merirosvolaiva=Merkkari jne. Osa nimistä on peräisin laitteiden 

vanhoista englanninkielisistä nimistä (Vankkuripyörä=HC eli High Chaparral, 

Maisemajuna=Mono eli Monorail). 

Edellä mainittujen nimien lisäksi mainittiin vielä Heppis (Hepparata), Musse (Musteka-

la) ja Reiska (Sateenkaari, entinen Rainbow, joka oli Linnanmäellä 1984–2009). Tämä 

vahvistaa, että työntekijöillä on käytössään runsaasti epävirallisia nimiä ja nimivariant-

teja. Työntekijät myös kommentoivat, että mielipide-osion nimilistasta jäi uupumaan 

omia suosikkeja ja inhokkeja.  

 Muut kommentit liittyvät nimien kieleen ja nimien vaihtamiseen. Kielikysymys 

jakoi vastaajia kahteen eri leiriin. Muutamat eivät pidä lainkaan suomenkielisistä nimis-

tä, mutta suurin osa suhtautui suomenkielisiin nimiin positiivisesti. Nimien vaihtamises-

ta ei sen sijaan pidetty. Vaikka vuoden 2004 kielivaihdos oli monen mielestä loppujen 

lopuksi hyvä asia, laitteen nimen vaihtamiseen suhtauduttiin varauksella.   

 Osa suorastaan hehkutti nimien suomalaisuutta ja kehui Linnanmäen laitenimiä 

onnistuneiksi.  

45) Minusta on ollut hyvä huomata, että Lintsillä on panostettu suomenkielisiin 

nimiin aina paukkumaissia myöten. Se tuntuu raikkaalta ja iloiselta, ei ollenkaan 

tunkkaiselta tai vanhanaikaiselta. Siitä tulee hyvälle tuulelle. 
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46) Vaikka jotkut vanhat nimet ovat jääneet auttamatta päähän (myös siksi, että 

esim. Top-Spinissä olen käynyt alun perin ulkomailla) tykkään ihan rutosti näis-

tä suomenkielisistä nimistä ja erityisesti siitä periaatepäätöksestä, että kaikki ni-

met vaihdettiin kautta linjan suomalaisiksi. Pisteet ehdottomasti Lintsille siitä, ja 

toivon, että linja pitää!  

47) Minusta Linnanmäen laitenimissä on parasta se, että ne ovat suomenkielisiä. 

Erityisesti minua miellyttävät ne nimet, joissa on jonkinlaista suomalaista alku-

voimaa ja taidokkaita yhdyssanoja. 

Asiakasvastaajat olivat selvästi huomanneet Linnanmäen nimilinjan, pohtineet kieliky-

symystä ja huomioineet nimien yhteyden myös suomalaiseen kulttuuriin. Eräs vastaajis-

ta kommentoi nimien tuovan mieleen suomenkielisen etnohevin. Jotkin suomenkieli-

syyden kehujat pitivät Kalevala-teemoitusta huvipuiston vahvuutena.  

48) En aiemmin ole funtsinut tätä, mutta toi kalevalainen teemahan voisi toimia 

laajemmaltikin. Louhi, pohjanakka, hiisi, sammonryöstä jne :).   

 Nimien suomenkielisyys aiheutti myös moitteita ja ärsytystä. Hyvin harva kui-

tenkaan oli suoranaisesti suomenkielisiä nimiä vastaan, vaan ainoastaan kielivaihdos oli 

jäänyt harmittamaan. Moitteet kohdistuivat vanhojen englanninkielisten nimien vaih-

doksiin. 

49) Mielestäni vanhat, englanninkieliset nimet olivat paremmat. Tuntuu turhalta, 

että niistä piti väkisin vääntää suomalaiset vastineet. Toki ne jotka olivat jo en-

tuudestaan suomenkielisiä olivat ihan asiallisia, mutta jos esim. Top Spinnistä 

väännetään Kieputin niin hyh. 

50) Lintsillä ihmeellistä on se, että laitteiden nimet saattavat muuttua vuosien 

saatossa. Niin ei saa tehdä! 1980-luvulla syntynyt voi käyttää laitteesta aivan eri 

nimeä kuin 2000-luvulla syntynyt.    

51) En pidä siitä, että laitteiden nimiä on vaihdeltu. Ehkä haluaisin, että lapseni 

käyttäisivät laitteista samoja nimiä kuin itse käytin lapsena... Nostalgiaa ja rie-

muisia muistoja!  

Esimerkeissä 50 ja 51 nimien vaihdos koetaan hankalaksi siksi, että eri-ikäiset tuntevat 

samat laitteet eri nimillä. Nimenmuutos ikään kuin laskee laitteen nostalgia-arvoa.  

 Moni pohti laitenimiä eri näkökulmista, ja mutta, toisaalta ja kuitenkin -sidos-

sanoja käytettiin paljon. Tämä osoittaa, että nimien suomenkielisyys aiheuttaa kahtalai-

sia tunteita. Linnanmäen laitenimissä on sekä hyviä ja huonoja puolia. 
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52) Olen ollut periaatteessa iloinen siitä, että Linnanmäki otti linjan nimetä 

kaikki laitteet suomenkielisillä nimillä. Silti monien laitteiden kohdalla vanhat 

nimet tuntuvat "ainoilta oikeilta".  

 Erityisesti työntekijät pohtivat nimiä käytännöllisyyden näkökulmasta. Muuta-

mat työntekijät kommentoivat laitenimien olevan hankalia ulkomaalaisille vierailijoille. 

Toisaalta osa työntekijöistä kehui nykyisten nimien sopivan lapsien käyttöön. Eräs työn-

tekijöistä kirjoitti pitkän pohdinnan nimien käytännöllisyydestä kommentoiden muun 

muassa Kuuputin, Kieputin, Kieppi, Kehrä, Kirnu ja Kingi -nimien sekaantumisvaaraa. 

Kyöpelinvuoren Hotelli aiheuttaa käytössä ongelmia, kun turisteja yrittää ohjeistaa info-

pisteelle, joka sijaitsee kyseistä laitetta vastapäätä.    

 Vapaa sana -osiossa vastaajat halusivat jakaa omia kokemuksiaan Linnanmäen 

nimistä. Työntekijöiden suhtatutumista nimiin väritti luonnollisesti työnteko laitenimien 

parissa ja käytännöllisyyden huomioiminen. Asiakkailla nimiin liittyy vahvasti muistot.  

 Nimet ja niiden muutokset herättävät tunteita ja tiukkoja mielipiteitä. Oli yllättä-

vää, että laitenimien suomalaistaminen aiheutti edelleen mielipiteiden ryöpyn, vaikka 

muutoksesta on kymmenen vuotta aikaa. Yleisesti ottaen Linnanmäki ja sen nimistö 

vaikuttivat tuovan vastaajille mukavia mielikuvia. Eräskin vastaaja kommentoi, että 

Linnanmäki-kysely oli piristävä, sillä se vie ajatukset tulevaan kesään.   
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5 Lopuksi 

Tutkimuksessani tarkastelin Linnanmäen laitenimiä. Nimistöntutkimuksessa huvilaittei-

den nimet ovat marginaalinen kulttuurinimiin kuuluva ryhmä, jota ei ole vielä tutkittu. 

Työn pääasiallinen tarkoitus oli tehdä yksityiskohtainen kuvaus Linnanmäen laitenimis-

tä, ja täten valottaa Linnanmäen huvipuiston nimistön ominaisuuksia. Samalla Linnan-

mäki edustaa yhtä esimerkkiä huvipuistojen joukossa, joten työ raottaa ovea myös huvi-

puistomaailmaan ja sen nimistöön yleisemmällä tasolla. Laitteet ovat huvipuiston ydin-

toimintaa, joten tutkimuksen rajaaminen laitenimiin tuntui luontevalta. Linnanmäen 

laitenimet muodostavat yhtenäisen ryhmän, jota pyrin käsittelemään tässä työssä mo-

nesta eri kulmasta.   

 Aloitin tutkimuksen teon tutustumalla Linnanmäen historiaan ja tämän hetkiseen 

tilanteeseen keskittyen huvipuiston nimiin.  Linnanmäen silloisen toimitusjohtajan Ris-

to Räikkösen haastattelu antoi eväitä tutkimuksen tekoon ja oli korvaamaton ”sisäpiirin” 

lähde monissa mieltäni askarruttavissa kysymyksissä. Tutkimuksen aikana vierailin 

Linnanmäellä useaan otteeseen tutustuen alueen nimiin ja laitteisiin. Moni tutkimukseen 

liittyvä kysymys heräsi tai sai vastauksen noiden vierailujen aikana. Pidän Linnanmäen 

2000-luvun kehitystä onnistuneena. Mielestäni nykyiset laitenimet ovat rikasta ja elä-

väistä suomen kieltä, ja ne sopivat hyvin huvipuistoon.  

 Kaikki 44 Linnanmäen laitenimeä analysoitiin niiden rakenteeltaan ja merkityk-

seltään. Sjöblomin (2006) funktionaalis-semanttista mallia on käytetty viime vuosina 

usean eri nimikategorian analysoimiseen. Malli sopi mielestäni erinomaisesti myös lai-

tenimien tutkimukseen, vaikka laitenimet eivät puhtaasti kaupallisia nimiä olekaan. 

Oma tutkimukseni todistaa, että analyysimallin perusideaa voi soveltaa monipuolisesti 

proprien merkitysten ja tehtävien selvittämiseen.    

 Yksi tutkimustavoitteistani oli selvittää, millaisia laitenimet ovat rakenteeltaan, 

merkitykseltään ja funktioiltaan. Laitenimet muodostuvat aina yksilöivästä nimenosasta. 

Lisäksi yksilöivän nimenosan jäljessä voi olla laitteen lajin ilmaiseva nimenosa (esim. 

Pallo/karuselli). Jako nimenosiin tapahtuu semanttisin perustein. Nimien semantiikkaa 

käsittelin tarkemmin jaotellessani laitenimiä niiden eri merkityssuhteiden perusteella. 

Huvipuistokonteksti teki nimen ja tarkoitteen välisten merkityssuhteiden tutkimisesta 

erityisen antoisaa. Funktionaalis-semanttisessa analyysissa kiinnostavinta on laitteiden 

ja nimien herättämät kielenpuhujille yhteiset mielleyhtymät. Linnanmäen laitenimistä 

suurin osa on yksiosaisia metaforisia nimiä (esimerkiksi Kirnu, Mustekala ja Rekkaral-



106 
 

li), mikä tuntuu sopivan huvipuiston mielikuvitukselliseen ympäristöön. Nimet ovat 

tärkeä tekijä huvipuiston tunnelman luojana.     

 Laitenimille ominaista ovat suomenkieliset lekseemit, jotka ovat lähes poikke-

uksetta substantiiveja sanaluokaltaan. Nimien rakenteessa oli paljon kiinnostavia yksi-

tyiskohtia, joihin pureutua. Esimerkiksi interjektioiden luokkaan laskettavat Kotkot ja 

Hiphop aiheuttivat poikkeavaisuudellaan aluksi päänvaivaa. Luokittelin nimiä myös 

sanastoltaan erilaisiin semanttisiin verkostoihin, kuten liikennevälineisiin. Linnanmäen 

laitenimistä oli löydettävissä helposti eri aihepiirejä.   

 Laitenimien funktiot ovat samankaltaisia kaupallisten nimien kanssa. Laitenimi-

en tehtävät osoittautuivat lähes identtisiksi niiden kriteerien kanssa, joita myös laitteiden 

käyttäjät vaativat laitenimiltä. Laitenimissä arvostetaan erityisesti informatiivisuutta, 

houkuttelevuutta ja käytännöllisyyttä. Myös integroiva funktio on näkyvissä suomenkie-

lisissä nimissä.   

 Laitenimien näkyvin ominaisuus on suomenkielisyys, mikä on Linnanmäen tie-

toinen päätös. Laitenimet sisältävät suurimmaksi osin ymmärrettäviä suomenkielisiä 

lekseemejä. Sen takia nimien merkitykset ja funktiot avautuvat paremmin suomenkieli-

sille. Oma kiinnostukseni Linnanmäen nimistöä kohtaan heräsi juuri huvipuiston suo-

menkielisyyden ansiosta. Kyselyyn vastanneet vaikuttivat olevan erittäin tietoisia Lin-

nanmäen kieliperiaatteesta. Suurin osa asiaa kommentoinneista piti suomen kieltä huvi-

puiston vahvuutena, mutta poikkeaviakin mielipiteitä löytyi.  

 Kun laitenimet olivat tutkimuksen myötä tulleet erittäin tutuksi itselleni, paloin 

halusta saada tietää, miten muut suhtautuivat laitenimiin. Kyselyni 110 asiakasvastaajaa 

ja 90 työntekijävastaajaa tuottivat monipuolisen aineiston. Olen tyytyväinen, että vas-

taajat edustivat lähes tasapuolisesti kahta eri ryhmää, jolloin heidän vastaustensa vertai-

lu onnistui. Hypoteesini siitä, että asiakkaiden ja työntekijöiden nimien käyttö eroaa 

toisistaan, piti paikkansa.    

 Käytin kyselylomakkeessa valokuvia nimien käytön selvittämiseen. Metodi oli 

siten onnistunut, ettei se rajannut nimienantoa mitenkään, sillä mitään nimeä ei annettu 

valmiina. Samalla kuitenkin laitteiden tunnistaminen oli tärkeää nimeämisen kannalta. 

Asiakkaiden vastauksissa kohtasin jatkuvasti tyhjiä ruutuja, kysymysmerkkejä ja erilai-

sia laitteen kuvailuja. Rajanvedon tekeminen nimen ja kuvailun välille tuntui aluksi 

hankalalta. Kaikki vastaukset, vastaamatta jättämiset ja ”virheelliset nimet” kuitenkin 

muokkasivat osaltaan tutkimuksen tuloksia, joten ne eivät olleet suinkaan turhia tutki-

muksen kannalta. Asiakkaiden vastaukset kertovat, että nimien käyttöön ja variaatioon 
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vaikuttaa muun muassa se, että Rinkeli-laite tunnistettiin hyvin, Kieputinta taas ei tun-

nistettu ja Muksupuksulle mainittiin runsaasti erilaisia juna-lekseemin sisältämiä nimiä. 

Asiakkaiden nimivariaatiossa esiin nousi appellatiivien runsas määrä, mihin valokuvien 

käyttö metodina varmasti vaikutti. Työntekijöiden nimivariaation selvittämiseen valo-

kuvat osoittautuivat oivaksi tutkimustavaksi.    

 Sosio-onomastiselle tutkimukselleni tärkeän pohjan loi paikannimitutkimus. 

Paikannimien monenlaiset nimistölliset käsitteet olivat tutkimukseni apuna. Epävirallis-

ten paikannimien luokittelu, nimeämisperiaatteet ja tehtävät soveltuivat myös laitenimi-

en variaation tarkasteluun.   

 Laitenimiin suhtautumisen käsittelyssä suurin haaste oli sopivien adjektiivien 

löytäminen. Laitenimien vastakkainasettelu hyvä–huono tai onnistunut–epäonnistunut   

-akseleille tuntui liian kärjistetyltä. Halusin kuitenkin selvittää, miksi joistain nimistä 

pidetään vähemmän. Näitä nimiä ei kuitenkaan voi kutsua vastausten perusteella huo-

noiksi tai epäonnistuneiksi. Ne vain miellyttivät vastaajia vähemmän kuin toiset nimet. 

Erityisen kiinnostavaa oli selvittää nimien suosiojärjestys. Pidetyin nimi oli Vuoristora-

ta ja vähiten pidetyin nimi oli Kyöpelinvuoren Hotelli. Tulokset herättivät kysymyksen, 

kuinka nimen kohde ja tunnettuus vaikuttavat nimiin suhtautumiseen. Selvää on, että 

laitenimiä pohtiessa laite on tärkeässä asemassa. Koska Vuoristorata-laite on klassikko, 

myös sen nimeä pidetään klassikkona.   

 Kiinnostava huomio on, että osa nimistä kantaa jonkinlaista klassikon asemaa. 

Tärkein syy siihen on laitteen ja nimen pitkä ikä. Tunnetut nimet pysyvät ihmisten 

muistissa. Vekkula-nimestä pidetään erityisesti sen iän ja tunnettuuden takia. Entiset 

englanninkieliset nimet Enterprise ja Top Spin osoittautuivat olevan yhä käytössä. Enti-

set viralliset nimet vaikuttavat olevan osalle ”ainoita ja oikeita” nimiä. Nimen alkupe-

räisyyttä arvostetaan, mutta ei kuitenkaan johdonmukaisesti. Jostain syystä esimerkiksi 

Space Shot -nimeä kaivataan, mutta kukaan vastaajista ei kritisoinut Polypin nimen-

vaihdosta Mustekalaksi tai City Expressin vaihtoa Pikajunaksi.   

 Nimien vaihtaminen on kiinnostava tutkimuskohde, johon jatkossa voitaisiin 

paneutua tarkemmin. Keskustelu on pyörinyt kiihkeästi esimerkiksi Postin nimen vaih-

tamisen ympärillä. Aineistoni perusteella Linnanmäen yli kymmenen vuoden takaiset 

nimivaihdokset puhuttavat edelleen. Tämä on osoitus siitä, että nimet eivät ole meille 

yhdentekeviä, vaan ihmisillä on vahva emotionaalinen side nimiin. Linnanmäen nimien 

vaihdos on mittakaavaltaan ainutlaatuinen prosessi. Tietääkseni mitään vastaavaa yksit-

täistä nimenmuutosprosessia ei ole Suomessa tehty. Muutoksia ei ole ollut helppo hy-
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väksyä, ja vaikuttaa siltä, että laitenimiin kajoaminen on kuin kajottaisiin omiin lap-

suusmuistoihin. Erästä vastaajaa lainatakseni Linnanmäen laitenimet kantavat muka-

naan ”nostalgiaa ja riemuisia muistoja”.   

 Nimivaihdoksiin paneutumisen lisäksi jatkotutkimusmahdollisuuksia on huvi-

laitteiden nimikategoriassa. Jatkossa laitenimiä voisi tutkia suuremmassa mittakaavassa 

ja vertaillen. Suomessa on Linnanmäen lisäksi useita muita huvipuistoja, kuten Särkän-

niemi, Tykkimäki ja Wasalandia. Niillä on käytössään kymmenittäin erilaisia nimiä. 

Minkälaisen ryhmän ne muodostavat? Myös ulkomaisten huvipuistojen nimistön vaiku-

tusta Suomen huvipuistojen nimeämiseen voisi tutkia. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

lukea lisää tutkimuksia, joissa olisi selvitetty nimivariaatiota valokuvien avulla. Miten 

metodin hyvät ja huonot puolet tulisivat esiin erilaisessa aineistossa? Jatkossa toivon 

myös lisää tutkimuksia, joissa kohteena on sosiaalinen vaihtelu eli käyttäjäkohtainen 

vaihtelu. Omalle tutkimukselleni oli hedelmällistä vertailla työntekijöiden ja asiakkai-

den nimien käyttöä.    

 Linnanmäen laitenimien tutkiminen on ollut yhtä vuoristorataa ylä- ja alamäki-

neen. Reitin varrella olen uppoutunut nimien semantiikkaan ja hämmästellyt kaikkia 

niitä epävirallisia nimiä, joita laitteille on keksitty. Olen oppinut, että miellyttävimmät 

laitenimet ovat kuvaavia, hauskoja, jännittäviä ja perinteisiä. Ennen kaikkea tutkimus on 

opettanut, että Linnanmäen laitteet kantavat nimiä, jotka eivät ole yhdentekeviä. Jälleen 

kesällä ihmiset virtaavat Kieputtimen kieputtamiksi ja Vonkaputouksen pärskeisiin. 

Nimet ovat tärkeä osa huvipuiston hupia. 
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Linnanmäen laitteiden nimistä. Vastaamalla kyselyyn olet suureksi avuksi tutkimustyös-

säni.  

Vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia.  

- Sini Kyytsönen 

sini.kyytsonen@helsinki.fi 

Kysely Linnanmäen laitenimistä 

Pyrithän vastaamaan jokaiseen kohtaan. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, tärkeintä on 

tuoda esiin oma näkemys. Muista, että kyselyn kohteena ovat ainoastaan laitteiden ni-

met, eivät laitteet itsessään.  

Taustatiedot  

Asuinpaikka     

 

Ikä  

alle 10 vuotta  

10-15  

15-20  

20-30  

30-40  

40-50  

50-60  

60-70  

yli 70 vuotta  

 

Kuinka usein käyt Linnanmäellä?  

monta kertaa vuodessa  

kerran vuodessa  

joka toinen vuosi  

kerran viidessä vuodessa  
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kerran kymmenessä vuodessa  

harvemmin  

 

Olen ollut Linnanmäellä töissä ?  

(? = Valitse ruutu vain, jos olet toiminut Linnanmäen työntekijänä.) 

 

Laitenimet  

Mitä nimiä käytät seuraavista laitteista?  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laite 1: 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

  

Laite 2: 

 

javascript:void(0);
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3.  

 

 

 

 

 

 

Laite 3: 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laite 4: 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

Laite 5: 
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6.  

 

 

 

 

 

 

Laite 6: 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laite 7: 
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Mielipide nimistä  

 

1. Valitse listasta kolme (3) nimeä, jotka miellyttävät sinua eniten:  

 

Hepparata  

Hiphop  

Hurjakuru  

Kahvikuppikaruselli  

Kammokuja  

Kieputin  

Kingi  

Kotkot  

Kuuputin  

Kyöpelinvuoren hotelli  

Maisemajuna  

Muksupuksu  

Mustekala  

Raketti  

Rekkaralli  

Rinkeli  

Taikasirkus  

Tulireki  

Ukko  

Vekkula  

Vonkaputous  

Vuoristorata  

 

Miksi valitsit juuri nämä nimet? 

 

2. Valitse listasta kolme (3) nimeä, joista pidät vähiten:  

 

Hepparata  

Hiphop  

Hurjakuru  

Kahvikuppikaruselli  
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Kammokuja  

Kieputin  

Kingi  

Kotkot  

Kuuputin  

Kyöpelinvuoren Hotelli  

Maisemajuna  

Muksupuksu  

Mustekala  

Raketti  

Rekkaralli  

Rinkeli  

Taikasirkus  

Tulireki  

Ukko  

Vekkula  

Vonkaputous  

Vuoristorata  

 

Miksi valitsit juuri nämä nimet? 

 

Vapaa sana  

Voit kirjoittaa tähän esimerkiksi ajatuksiasi Linnanmäen laitenimistä, jonkin mieltäsi 

askarruttamaan jääneen asian tai mielipiteesi kyselystä. 

Kiitos vastauksistasi! 

 - Sini Kyytsönen  

sini.kyytsonen@helsinki.fi 
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