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HYÖNTEISHOTELLI  

Hyönteisille rakennettu keinopesä, joka sopii kaupunkialueiden siistittyyn 

ympäristöön. 

MITÄ HYÖTYÄ: 

• Tarjoavat hyönteisille suojapaikan. 

• Pitävät yllä luonnon tasapainoa: hyönteiset pitävät tuholaisia kurissa sekä 

tekevät pölytystyötä. 

• Hyönteisten touhujen seuraaminen on kivaa ajankulua ja hyönteishotellin 

asukit ovat erakkoja, joten niillä ei ole tarve puolustaa yhteisöään – turvallista 

seurattavaa lapsille. 

 

MISTÄ VALMISTETAAN JA MITEN: 

Vain mielikuvitus on rajana! 

• Käsittelemättömästä laudasta ja verkosta 

• Maitotölkeistä 

• Hyönteishotellin lokerot täytetään esimerkiksi kävyillä, sammaleella, 

järviruokoa, koiranputkea tai jotain muuta onttoa kasvia. Puhdistaminen on 

tärkeää, sillä hyönteiset karttavat korsien sisäpinnalla olevaa kalvoa ja muuta 

nöyhtää!!! 

• Lokerot tarjoavat pesäpaikan ja suojan. 

 

MINNE SIJOITETAAN: 

• Ripustetaan aurinkoiselle paikalle aamuaurinkoon tai etelän suuntaan, tällöin 

hyönteishotelli pysyy kuivana. 

• Voi ripustaa mihin vuodenaikaan vain. 

 

HUOMIOITAVAA: 

• On huoltovapaa koska hyönteiset huolehtivat itse puhdistuksesta. 

• Umpeen ”muuratut” kolot ovat merkki asukkaista. ÄLÄ TÖKI NIITÄ AUKI! 

• Hämähäkin seittejä voi poistaa varovaisesti. 
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MUISTA HUOMIOIDA TYÖSKENTELYN AIKANA TYÖTURVALLISUUS! 

 

• Kuulosuojaimia tulee käyttää, mikäli itse sahaat lautoja tai muutoin on 

voimakas melu 

• Silmät tulee suojata suojalaseilla pölyltä ja irtoavilta puun kappaleilta 

sahatessa 

• Työskennellessä käsineiden käyttö on suositeltavaa  

• Muista noudattaa hyviä työskentelyasentoja, ettei työn jälkeen ole paikat 

jumissa 

• Noudata huolellisuutta työkalujen käytössä (nitoja, vasara, saha…) 

• Tutustu työohjeisiin huolella ja kysy tarvittaessa neuvoa 

 

 

TYÖVÄLINEET JA TARVIKKEET: 

 

• Kynä 

• Rulla –ja kulmamitta 

• Vasara /akkuporakone 

• Pihdit 

• Nitoja 

• Ruuveja tai nauloja 10 kpl 

• Käsittelemätöntä lautaa 

• Kanaverkkoa 

• Vesivaneria (jos haluat tehdä katon päälle lipan) 

 

TYÖJÄRJESTYS: 

 

• Kerää hyönteishotelliin täytemateriaalit 

• Sahaa laudat määrämittoihin 

• Paloittele verkko sopivaksi taka- ja etupuolelle  

• Voit tehdä poralla apureiät lautoihin helpottaaksesi ruuvien kiinnittämisen tai 

vasaroida nauloilla kehikko 

• Kiinnitä takaverkko 

• Täytä hyönteishotelli keräämilläsi materiaaleilla 

• Kiinnitä etuverkko 

• Kiinnitä hyönteishotelli paikoilleen (katso minne sijoitetaan) 

• Katso kuvat ennen työhön ryhtymistä 

• Voit näillä ohjeilla tehdä vaikka useamman hyönteishotellin rykelmän tai 

muutat tarvittaessa määrämittoja niin, saat kookkaamman tai käytä 

luovuuttasi ja suunnittele omanlaisesi =) 

 

 

 

 


