
Jumesniemen Lysti ry:n pomppulinnan KÄYTTÖOHJE 

Tutustu näihin käyttöohjeisiin ennen pystytyksen aloitusta. Käyttöohjeet on tehty turvallisuuden 

ja kestävyyden varmistamiseksi.  

Pomppulinna koostuu kahdesta osasta – itse pomppulinnasta ja puhaltimesta. Osat mahtuvat ison 

farmariauton peräkonttiin. Pomppulinna painaa n.80kg, joten sen lastaamisessa ja purkamisessa on 

syytä olla kaksi henkilöä.  

Kun valitset pomppulinnalle paikkaa, ota nämä asiat huomioon. 

- Pomppulinna tarvitsee jatkuvan verkkovirran 

- Pomppulinnan voi pystyttää vain tasaiselle alustalle, jossa ei 

ole teräviä esineitä. Pomppulinna vie tilaa n.4x4m ja korkeus 

3m, joten varmistu, että paikka on riittävän suuri 

pomppulinnan käyttöön. Mitat ovat pelkän pomppulinnan 

mittoja, lisäksi pomppulinnan taakse tarvitaan n.2m tilaa 

puhallinta ja putkea varten.  

 

Pomppulinnan täyttäminen: 

1. Ota pomppulinna pussistaan. Poista naru pomppulinnan 

ympäriltä.  

 

 

 

 

2. Avaa pomppulinnakäärö. Käärön 

sisältä löytyy punainen pussi, jossa on 

metalliset kiinnitystapit. Ota pussi 

sivuun.  

3. Avaa pomppulinnan taitokset. Kun 

pomppulinna on levällään, tarkista, 

että pomppulinnan takapuolella oleva 

vetoketju ja tarranauha on kiinni. 

Tässä kohtaa kannattaa varmistua, 

että pomppulinna on sillä paikallaan, 

johon se halutaan täyttää.  

 

 



4. Tutustu nyt pomppulinnan 

turvaohjeisiin, jotka on painettu 

pomppulinnan kankaaseen.  

 

 

 

 

5. Kiinnitä takapuolella oleva kangasputki 

puhaltimeen kangasputkessa kiinni olevalla 

kiinnitysnauhalla. Pidä huoli, että putki pysyy 

suorana käytön aikana, se ei saa jäädä 

mutkalle.  

6. Kytke puhallin verkkovirtaan. 

 

 

 

7. Pomppulinna alkaa täyttyä nopeasti. Varmistu täytön aikana, että mitään ylimääräistä ei ole 

pomppulinnan päällä ja että täyttö tapahtuu tasaisesti.  

8. Aikaa täyttöön kuluu n.1 minuutti. Puhallin ei lopeta puhaltamista missään vaiheessa, vaan 

se jatkuu tasaisena koko ajan, vaikka täyttö olisi jo valmiina. Pomppulinnan saumoista 

pääsee koko ajan ilmaa pois, joten se tarvitsee jatkuvaa täyttöä. Älä katkaise virtaa 

pomppulinnan puhaltimesta käytön aikana! 

9. Ennen pomppimisen aloittamista, pomppulinna pitää kiinnittää. Jos pomppulinna on 

nurmikolla, voit käyttää metallisia kiinnitystappeja, jotka löytyivät pomppulinnakäärön 

sisältä punaisesta pussista. Pomppulinnassa on kahdeksan kiinnitysremmiä (kaksi jokaisessa 

kulmassa), joista pomppulinna tulee kiinnittää alustaan. Tapit lyödään maahan esim. lekaa 

käyttäen. Käytä esim. levyä pomppulinnan kankaan 

suojana, kun lyöt tapit paikoilleen. Tapin kiinnitys 

tapahtuu niin lähellä pomppulinnan kangasta, että se 

saattaa vaurioitua. Jos pomppulinna pystytetään 

asfaltille tai hiekkamaalle, tulee pomppulinnan alla olla 

suojaava pressu. Jos pomppulinna pystytetään 

paikkaan, jossa maahan ei voi tappeja lyödä (esim. 

asfaltti tai lattia), niin pomppulinna on kiinnitettävä 

painoilla paikalleen. Pomppulinnaa ei voi käyttää, 

mikäli sitä ei ole kiinnitetty.  

 

10. Varmistu vielä aistinvaraisesti ennen pomppimisen aloittamista, että pomppulinna on 

täynnä ilmaa. Ja sitten pomput voi alkaa! 😊 

 



 

 

Jotta kaikilla on pomppulinnassa turvallista ja hauskaa pomppia, on seuraavia ohjeita 

noudatettava: 

- Pomppulinnassa saa olla samanaikaisesti vain suunnilleen samanpituisia pomppijoita.  

- Pomppulinnassa pompitaan ilman kenkiä ja käyttäjän vastuulla on huolehtia, että lapsilla 

ei ole taskussaan/vaatteissaan teräviä esineitä pomppiessaan. 

- Pomppulinnan maksimikäyttäjämäärät ovat seuraavat: 

o Korkeintaan 1m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 6hlöä kerrallaan. 

o Korkeintaan 1,25m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 4hlöä kerrallaan. 

o Korkeintaan 1,5m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 3hlöä kerrallaan. 

o Korkeintaan 1,8m pituisia pomppijoita voi olla sisällä 2hlöä kerrallaan. 

 

Pomppulinnan tyhjentäminen: 

1. Lakaise pomppulinnan kankaan pinta puhtaaksi irtoroskista. Pyyhi tahrat pinnoilta. 

2. Irrota puhallin verkkovirrasta. 

3. Avaa pomppulinnan takana olevan tyhjennysaukon tarra ja vetoketju. Tyhjentyminen 

nopeutuu merkittävästi. 

4. Irrota kangasputki puhaltimesta. 

5. Kun pumppulinna on tyhjentynyt, irrota pumppulinnan kiinnitys alustaan. 

6. Kääri tapit vihreään kankaaseen ja sujauta punaiseen kangaspussiin.  

7. Taittele pomppulinna 

ohjeen mukaan pitkän 

malliseksi. Aloita 

napakka kääriminen 

etupäästä, jolloin 

käärimisen edistyessä 

viimeisetkin ilmat 

puristuvat ulos takaosan 

tyhjennysaukosta. 

Sujauta kiinnitystappien 

pussi käärön sisään n.puolessa välissä käärintää. Käärimisessä on hyvä olla kaksi aikuista. 

8. Sido pomppulinnarulla napakasti kiinni narulla. 

9. Laita pomppulinna pussiinsa ja sulje pussi. 


