
                          
 

   

Lehdistötiedote 27.4.2011 
 

Xbox Kinect saapuu Linnanmäelle 
 

Maailman nopeimmin myynyt viihde-elektroniikkalaite, Suomessakin Vuoden Liikuntatuotteeksi valittu 
Kinect for Xbox 360 saapuu Linnanmäen huvipuistoon. Kinectin idea on se, että peli tunnistaa ihmisen koko 
vartalon liikkeet, kasvot ja jopa puheen, jolloin erillistä ohjainta ei tarvita. Helsingin Linnanmäelle 30.4. 
avattava maksuton Kinect-alue tuo pelaamiseen ja viihteeseen täysin uuden ulottuvuuden ja vastaavaa ei 
yhdessäkään huvipuistossa ole aiemmin nähty. 
 
”Vain kahdessa kuukaudessa julkaisustaan Kinect lunasti itselleen kaikkien aikojen nopeimmin myydyn 
viihdelaitteen tittelin. Olemme erittäin iloisia, että voimme tarjota Kinect-elämyksen nyt yli miljoonan 
huvipuistokävijän kokeiltavaksi”, kertoo Xboxista vastaava tuotepäällikkö Henrik Jürgens Microsoftilta.   
 
Linnanmäen pelialueelle, vanhan autoradan paikalle rakennettu Kinect-alue sisältää seitsemän pelipistettä. 
Pelien kirjo on laaja; Kinect Adventures vie pelaajat seikkailuun eksoottisiin maisemiin, koskenlaskuun ja 
viidakkoon, palkintoja voittanut Dance Central -tanssipeli pistää lanteet liikkumaan, Kinect Sportsissa pääsee 
testaamaan taitojaan useissa eri urheilulajeissa ja Kinect Joy Ride yhdistää klassisen kartingin täysin 
uudenlaiseen pelaamiseen. Tulevan kesäkauden aikana päästään kokemaan niin tämän hetken suosikkipelejä 
kuin tulevia hittejä. 
 
Kesän mittaan Linnanmäen Kinect-alueella järjestetään erilaisia tapahtumia ja kilpailuja, ja kävijät saavat myös 
erikoistarjouksia. Lisäksi alueelta löytyy kuvausseinä, jossa voi kuvauttaa itsensä ja ystävänsä Xboxin avatar-
hahmoina. 
 
Linnanmäen kesäkausi ja Kinect-alue aukeavat vappuna 30. huhtikuuta, jolloin lapsille järjestetään 
erikoisohjelmaa ja jaetaan ilmapalloja. Kinect-alue on maksutta huvipuistovieraiden käytössä lähes lokakuuhun 
asti. Pelialueella pelattavat Kinect-pelit sopivat koko perheelle iästä ja sukupuolesta riippumatta. Aluetta voi 
myös vuokrata yksityiskäyttöön. 
 
”Vastaavanlaista liiketunnistukseen perustuvaa, koko perheen pelialuetta ei ole vielä missään maailmassa. Sekä 
Xbox että Linnanmäki ovat kokonaisvaltaisten elämysten tarjoajia, ja yhdessä voimme ilahduttaa suomalaisia 
ainutlaatuisella tavalla”, kertoo Linnanmäen toimitusjohtaja Risto Räikkönen. 
 
Kinectiä on myyty tähän päivään mennessä 10 miljoonaa kappaletta ja Kinect-pelejä saman verran. Guinness 
World Records nimesi Kinectin virallisesti kaikkien aikojen nopeimmin myyneeksi kuluttajaelektroniikka-
tuotteeksi, kun sensoria myytiin 8 miljoonaa kappaletta ensimmäisen 60 päivän aikana (keskimäärin 133 333 
kpl/päivä). 

 
Valokuvia Linnanmäen Xbox Kinect -alueesta: http://kohulive2.kuvat.fi/kuvat/Microsoft/Xbox/Kinect/  
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Lisätietoja Kinectistä, Xboxista ja peleistä: www.xbox.com/fi-FI/kinect  
Kinect Facebookissa: www.facebook.com/kinectsuomi  
 
Lisätietoja lehdistölle:  
Jarno Kallunki-Mättö, Marcom Specialist, Retail & Sales Marketing, Microsoft 
i-jakall@microsoft.com, p. 050 919 5381 
 
 
Kinect Kinect Xbox 360:lle tuo pelit ja viihteen ainutlaatuiselle uudelle tasolle - ilman ohjainta. Kinectiä on yksinkertaista 
käyttää ja hauska pelata. Kinect-sensori tunnistaa koko vartalon liikkeet ja mahdollistaa pelaajien hyppäämisen mihin 
tahansa peliin mukaan hetkessä ilman häiritseviä ohjaimia tai johtoja. Kinect Hub -käyttöliittymä puolestaan sijoittaa 
elokuvat, Video Kinect –videopuhelut ja sosiaaliset verkostot yhteen paikkaan. Kinect-sensori tunnistaa käyttäjän ja reagoi 
hänen liikkeisiinsä kaikilla Xbox 360 -konsoleilla. Lisätietoa Kinectistä löytyy osoitteesta http://www.xbox.com/fi-
FI/kinect/. 
 
Xbox 360 Xbox 360 on korkealuokkainen kodin viihde- ja videopelijärjestelmä. Xbox 360 uudistaa Kinectin myötä 
täydellisesti sosiaalisen pelaamisen ja kodin digitaalisen viihteen käsitteen - ilman ohjaimia. Xbox 360:n kautta pääsee 
nauttimaan parhaista ja laajimmista peleistä, DVD-elokuvista ja Zune-videovuokraamon suoratoistoelokuvista, musiikista 
ja valokuvista. Olohuoneen viihdekeskuksena Xbox 360 sulauttaa yhteen lyömättömän sisällön ja johtavan sosiaalisen 
verkoston, 30 miljoonan käyttäjän maailmanlaajuisen Xbox LIVE -palvelun. Lisätietoja Xbox 360 -viihdekeskuksesta löytyy 
osoitteesta http://www.xbox.com/. 
 
Linnanmäki ja Lasten Päivän Säätiö 
Linnanmäki on Suomen suosituin huvipuisto, jossa on koko Pohjolan laajin laitevalikoima. Huvipuisto avattiin 1950 ja 
vuosien saatossa huvipuistovieraita on käynyt yli 54 miljoonaa, joista jokaiselle on syntynyt omia lähtemättömiä muistoja 
ja mielikuvia huvipuistovierailusta. Linnanmäkeä ylläpitävä Lasten Päivän Säätiö on toiminut 60 vuotta merkittävänä 
vaikuttajana suomalaisessa lastensuojelutyössä. Säätiön toiminta lastensuojelutyön taloudellisena tukijana on suuri. 
Tämän vuoden tavoitteena on kerätä 3,3 miljoonaa euroa tähän merkittävään yhteiskunnalliseen tehtävään. 
Toimintavuosien aikana lastensuojelutyöhön on kerätty jo yli 78 miljoonaa euroa. 
www.linnanmaki.fi  
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