Minilandin toinen toistaan upeammat Lego-rakennelmat ovat se alkuperäinen Legolandin juju, joita ihastellessa kuluu helposti tunti jos toinenkin.
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Tanskan Billundin Legoland on ollut kaikkien
Lego-fanien ja pohjoismaisten lasten
pyhiinvaelluskohde jo useamman sukupolven
ajan. Huvipuisto kasvaa vuosi vuodelta.
Isällä on yöunta kaksi, ja pojalla viisi tuntia, kun kello pärähtää
soimaan aamulla kello 04.15. Paavoa, 6, ei tarvitse hereille
houkutella. Vihdoin lähdetään Legolandiin!
Helsinki-Vantaalta kello 6.30 lähtenyt lento saapuu Tukholman
kautta Billundin kentälle kello 8.40 paikallista aikaa. Aikaero
huomioiden, matkan kesto on siis noin 3 tuntia.
Pikapikaa tavarat leirintään, jotta päästäisiin itse asiaan!
Merirosvo ja prinsessa opastavat
Iltapäivällä suuri, ja kauan odotettu hetki vihdoin koittaa. Merirosvo
ja prinsessa opastavat peremmälle Lego-linnantornien
reunustamasta portista. Kaksi metriä korkea, pikkulegoista
rakennettu dinosaurus ja kolmemetrinen Tanskan lippuja esittävä
Lego-rakennelma toivottavat tervetulleeksi porteilla.
- Kato isi, kato isi, kato isi!
Katson. Lego-mukeja, Lego-ukon mallisia jääpalamuotteja, mukeja,
joiden kaksoispohjan alla on legopalikoita, Lego-reppuja, Legoteroittimia, Lego-... ihan kaikkea. Kaupat ja myyntipisteet
reunustavat kulkutien alkuosaa. Lapset eivät meinaa pysyä
nahoissaan.

Lalandian Aquadomen keskellä on suuri linnoitus, jossa vesi räiskyy ja aina välillä iso
saavillinen vettä kaatuu yllättäen niskaan.

Kävelemme peremmälle. Pikkutytöt ovat kerääntyneet vuoden 2014
uutuuden, Lego Friends -kylän ympärille ihastelemaan hoikkien ja
pitkähiuksisten kaunottarien, Andrean, Emman, Mian, Olivian ja
Stephanien elämää pastellinsävyisessä ja tyttömäisessä Heartlakemaailmassa.
Huvipurren kannella on ihana ottaa aurinkoa, tai järjestää allasbileitä
ja pitää ratsastusleiriä. Sarjaan kuuluu myös pikkueläimiä, pupuja,
villakoiria ja vastasyntyneitä varsoja sekä tietysti kodintarpeita:
pieniä kuppeja, kattiloita ja helloja.
Tytöille suunnattu Friends-sarja on ollut yhtiölle valtava menestys ja
suuressa roolissa pelastamassa yhtiötä konkurssin partaalta
kymmenisen vuotta sitten. Lego Group on vuonna 2015 jälleen yksi
maailman suurimmista lelujen valmistajista, mutta Legolandin
omistaa tätä nykyä huvipuistoyhtiö Merlin Entertainments.
Minilandia ihmettelee aikuinenkin
Sen alkuperäisen vuonna 1968 avatun Legolandin osan, teemapuisto
Minilandin, huikaisevat rakennelmat esittelevät Billundin meijerin ja
lentokentän, Kööpenhaminan sataman, Amsterdamin, Oslon ja John
F. Kennedy Space Centerin ja paljon, paljon muuta.
Aidonnäköiset Lego-junat liikkuvat, satamassa nosturit lastaavat
tavaraa, rekat huristelevat pitkin teitä.
Kylteissä kerrotaan hauskaa pikkutietoa, "fun facts".
"Tiesitkö, että Volkswagenin tehdas Saksan Wolfburgissa on
puolitoista kilometriä pitkä, ja yksi maailman pisimpiä
tehdasrakennuksia?".
Trivia viihdyttää vanhempia ja sitä on kiva kertoa pojalle samalla kun
tämä painelee nappeja, joista saa aina jonkin junista liikkumaan,
veden lentämään tai raketin suihkuttamaan savua.
Monessa muussakin paikassa, ja laitteissakin pääsee touhuamaan
itse, kuten pitääkin: itse tekeminen on Legon luonne.
Merirosvomaassa saa ruiskutella
Sittemmin Legoland on kasvanut kaksi kertaa Linnanmäen
kokoiseksi monialahuvipuistoksi, jossa on Minilandin lisäksi
seitsemän muutakin erilaista maailmaa.
Pikkupoikien tarve ruiskutella ja räiskiä on huomioitu hyvin Pirate
Landissa, eli Merirosvomaassa.
Merirosvolaivan vesipyssy toimii kampea pyörittämällä ja siinä saa
olla vesisotaa muissa laivoissa olijoiden kanssa. Tämä on huikeaa,
vesisotaa! Aikuisetkin innostuvat.
Myös Lego-paloauto kammetaan itse palopaikalle, jossa pumpataan
ja ohjataan vesiruiskua, jotta palo saadaan sammumaan. Tässä saa
kilpailla muiden autojen kanssa! Olemme erämme toisia, ja
tyytyväisiä suoritukseemme.
Onnistuneen tulipalon sammutuksen jälkeen on mukavaa syödä
evässämpylöitä. Alueella on kuusi kohtuuhintaista ravintolaa, mistä
mukiinmenevän ruoan, kuten pizzan tai pastan, saa noin 13 eurolla.
Seisovia pöytiä on useita erilaisia ja hinnat siedettäviä: aikuiselta 20
euroa, lapselta iän mukaan vähemmän.
Ensimmäinen päivä kuluu pällistellessä. Nähtävää on niin paljon.
Illalla leirintään palaa kaksi ryytynyttä, mutta onnellista hahmoa.
Isä kokkaa, poika kokoaa. Etukäteen luvattu Lego-rasia piti saada
ensimmäisenä päivänä. Se on lumisarjan lentokone.
- Kiitos isi tosi paljon, tämä on tosi siisti!
Iltasadun jälkeen katselen nukkuvan lapsen likaisia kantapäitä
valkoisten lakanoiden välistä. Väsymys saa kellistymään pojan
viereen iltayhdeksältä.
Toisena päivänä Lalandiaan
Toinen reissupäivä alkaa 12 tunnin unien jälkeen tolkullisemmissa
tuntemuksissa kuin edellispäivänä. Suuntana on Lalandian
vesipuisto Aquadome, Pohjoismaiden suurin sisävesipuisto.
Ennen lähtöä lentokone on jo koottuna pöydällä. Eikö tästä pitänyt
olla vielä täksi illaksi?

Maailman suurin Lego-shop on myös leikkipaikka. Rauhallisen taustamusiikin äärellä on
mukava unohtua leikkimään legoilla.

Vuonna 2009 avattu Lalandia on nykyaikainen kauppa- ja
viihtymiskeskus. Keinotaivaan alta löytyvät muun muassa keilarata,
mahtava trampoliini suojavaljaineen, mahdollisuus lasketella sisällä,
erilaisia peliautomaatteja ja yksi Billundin kolmesta supermarketista.
Keskellä Aquadome-vesipuistoa on korkea linnoitus, jossa vesi
räiskyy kaikkialla. Huipulla hiljalleen täyttyvä suuri saavillinen vettä
kaatuu aika ajoin yllättäen, ja pärskeet lentävät kaikkien päälle.
Tämä on ensimmäisellä kerralla varsin säpsäyttävä kokemus.
Aquadomessa on aalto-allas, kaiken ikäisille sopivia vesiliukumäkiä,
ulkoallas sekä allas, jossa voi sukeltelemalla tarkkailla kaloja lasin
läpi. Saunojakin on, mutta löylyä niissä ei saa heittää.
Kaikkialla leijailee pizzan tuoksu. Juuri muunlaista ruokaa ei olekaan
tarjolla, mutta myös omien eväiden nauttiminen onnistuu.
Kuusivuotiaan suosikiksi vesipuistossa nousee virta, jossa saa
puljata, kahlata, uiskennella ja kellotella kaikessa rauhassa
uimarenkaiden päällä. Neljän tunnin rypemisen jälkeen lapsi on
uupunut.
Kaupasta ostetut Uno-pelikortit tekevät illasta juhlaa. Iltahetkillekin
kannattaa jättää aikaa ja voimia.
Vielä kerran Legolandiin
Kolmannen matkapäivän aamuna juttelemme suomalaisen naisen ja
hänen 11-vuotiaan poikansa kanssa. Kuusivuotias ei halunnut
Kummituslinnaan tai suurimpiin vuoristoratoihin, mutta 11-vuotiaan
mielestä laitteet olivat jo "vähän kesyjä".
Kiinnostavaa koettavaa ja nähtävää on kyllä kaikenikäisille.
Meripuisto Sealifessa voi nähdä eksoottisten kalojen uiskentelevan
pienen ihmisen kokoisten Lego-ukkojen keskellä. 4D Chima
Cinemassa kolmiulotteisesta elokuvasta sataa päälle oikeita
vesipirskeitä. Star Wars -faneille on oma näyttely teemapuistossa.
Nämä ja paljon muuta.
Parhaimmillaan Legoland lienee 4-10 -vuotiaille. Puistolle kannattaa
varata kaksi päivää.
Lego-Shopissa on kova leikin tohina. Moni poika ja melkein yhtä
moni isä näyttää unohtuneen rakentelemaan Lego-laarin ääreen.
Kuka tekee hienoimman auton? Tai nopeimman? Autoja voi testata
viereisessä mäessä.
Alan itsekin väkertää autoa. Kohta ei enää kiinnostakaan lähteä
minnekään.
Mistä löytäisin kolmen nupikan mittaisen ristiakselin? Oletko nähnyt
sellaista harmaata moottoria? Rohistelemme poikani kanssa osia
laarista etsien. Tyyneys valtaa mielen.
En ymmärrä läheskään kaikkien osien käyttötarkoitusta. Sen sijaan
poikani näyttää tuntevan ne kaikki.
Vaikutun hänen asiantuntemuksestaan.
Kuinka majoittua?
Legoland on noin kilometrin päässä Billundin lentokentältä ja suurin
osa majoitusmahdollisuuksista muutaman kilometrin säteellä.
Billundin keskustassa on kymmenkunta hotellia.
Majoittumisen kruununjalokivi kaikkein kovimmille Lego-faneille on
Legolandin Lego-hotelli, jonka huoneet on sisustettu esimerkiksi
prinsessa-, ritari- tai merirosvoteemaan. Täältä pääsee suoraan
aamiaiselta huvipuistoon ilman siirtymiä halki peltojen.
Kahden hengen huoneen voi Legoland-hotellissakin saada jopa 50
eurolla tai neljän hengen huoneen alle sadalla eurolla yöltä, mutta
halvimmat menevät nopeasti. Varaukset on syytä tehdä hyvissä
ajoin.
Lalandia Holiday Villagessa on noin 900 lomamökkiä, säntillisiä ja
siistejä kuin Ikea-katalogista.
Puiston viereen avattiin vuonna 2014 myös Legoland Holiday Village
-lomakylä, jossa on mökkien lisäksi retkeilymaja ja leirintäalue. Osa
mökeistä on sisustettu cowboy-teeman mukaan. Teematelttojakin
vuokrataan.

Me majoitumme rauhallisella ja Randboldal Camping -leirintäalueella
12 kilometrin päässä, peltojen ja metsän keskellä. Täältä neljän
hengen vaatimattoman mökin saa noin 60 eurolla per yö.
Majoituskapasiteetille on kysyntää, koska lomailijat tekevät
Billundista retkiä myös lähiseudulle. Esimerkiksi Pohjanmeren
hiekkadyynirannoille ajelee alle tunnissa, samoin Tanskan
vanhimpaan kaupunkiin Ribeen, joka oli viikinkien kauppapaikka jo
700-luvulla. Erilaisia perinteisiä majataloja on myös useita muutaman
kymmenen kilometrin säteellä.
FAKTAT TANSKA
Valtiomuoto: perustuslaillinen monarkia
Pinta-ala: 43 094 km²
Väkiluku: 5 580 515
Pääkaupunki: Kööpenhamina
Valuutta: Tanskan kruunu (DKK), 1 euro = 7,47 DKK
Billundin kunta sijaitsee Jyllannin niemimaalla, asukkaita on noin
6500. Billundin lentokenttä on matkustajamääriltään Tanskan
toiseksi suurin lentokenttä; 50 000 nousua ja laskua vuodessa.
Legoland on avattu yleisölle vuonna 1968. Maailman ensimmäinen
ja suurin Legoland, joka on jaettu kahdeksaan maailmaan. Pinta-ala
on noin 140 000 m² ja lähes kaksi kertaa Linnanmäen kokoinen.
Kuinka sinne pääsee: Billundiin pääsee Suomesta lentämällä yhdellä
välilaskulla nopeimmillaan 2-3 tunnissa. Edestakaiset lennot 2
aikuiselle ja 2 lapselle voi saada noin 600 eurolla.
Voi myös lentää Kööpenhaminaan ja mennä sieltä junalla tai vuokraautollan. Auton vuokraaminen on Tanskassa melko edullista.
Aukioloajat: Legoland on avoinna huhtikuun alusta marraskuun
alkuun. Ovet avataan joka aamu kello 10 ja ne suljetaan sesongin
mukaan 18-21.
Kävijöitä vuosittain 1,7 miljoonaa. Sesonkiaikaan heinäkuussa jopa
20 000 kävijää päivässä.
Lipun hinta: Päivälippu portilla maksaa hieman yli 300 Tanskan
kruunua (noin 45 euroa). Hinta edullisempi useita lippuja kerralla
ostettaessa.
Muuta: Nykyään Legoland on myös Britannian Windsorissa,
Carlsbadissa, Kaliforniassa (USA), Floridassa (USA) Saksan
Gäzburgissa ja Malesiassa.
PLUSSAT
o Legendaarinen paikka, lapselle varmasti ikimuistoinen kokemus.
o Iloinen ja leikkisä asiakaspalvelu.
o Viihtyisä. Runsas kasvillisuus ja vesi raikastavat ilmaa.Meteli ei
ole liian kova.
o Hyvät piknik-mahdollisuudet ja tosi nälkäiselle useampi erilainen
buffet.
o Runsaasti monenlaista nähtävää. Aikuisellekin kiinnostava.
o Helppo mennä ja helppo liikkua, lyhyet etäsyydet myös
Billundissa.
MIINUKSET
o Tanskalaisten loma aikaan heinäkuussa kovat ruuhkat ja pitkät
jonotusajat. Kesäkuussa jonot ovat lyhyet.
o Billundissa ei ole juuri muuta nähtävää.
TEKSTI ja KUVAT: PETRI KAIKOSUO

