
Laulua luontoon - voit auttaa 
luontoa hidastamalla luontokatoa!
Linnunpöntön rakennusohjeet ja vinkit pöntön 
huoltoon ja ripustamiseen

Työvaiheet

- Mittaa laudasta pöntön takaseinä, sivut 
ja etuseinä ja sahaa sivut muotoonsa

- Mittaa ja sahaa kattopala

- Tee etuseinään reikä noin 7-8 cm  
yläreunasta lentoaukon 
keskipisteeseen. Metallisuoja on  
hyvä kiinnittää tässä vaiheessa.

- Ruuvaa sivuseinien alaosaan lyhyet 
ruuvit sisäpintaan mahdollisen 
irrotettavan pohjan tueksi. (Tämä vaihe 
ei ole välttämätön, mikäli käytössäsi on 
esimerkiksi saranoilla aukeava pohja ja 
salpa).

- Naulaa etuseinä, sivut ja takaseinä 
toisiinsa kiinni. Huolehdi, että naulat 
uppoavat suoraan puuhun eivät tule 
sivusta läpi ja aiheuta pöntön asukille 
vaaraa.

- Sahaa sopivankokoinen lattiapala. Aseta 
lattian pohjaan pieni ruuvi kahvaksi ja 
sovita pala paikalleen.

- Lopuksi lisää kaksi ripustinkoukkua 
pöntön kylkeen puuhun kiinnitettävään 
reunaan. (Koukut voi korvata myös 
takaseinään kiinnitettävällä pitkällä 
laudalla, joka on helppo sitoa puuhun). 

Tarvikkeet

- Noin 1,5 m lautaa (leveys: 12--14,5 cm 
pikkulinnun pönttöön lajista ja laudan 
paksuudesta riippuen)

- Neljä ripustinkoukkua (taivutetut 
naulat tai ruuvit käyvät myös)

- Suuaukon metallisuoja (ei välttämätön)

- 17 naulaa tai ruuvia

Työkalut

- Porakone sahaterällä pöntön suuaukon 
tekoa varten

- Terävä saha laudan katkaisuun

- Vasara tai ruuvinväännin 

- Mittanauha 
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Peruspönttö eli se tavallisin 
pönttömalli.

A = pöntön leveys sisäpuolelta
B = seinälauden korkeus
C = lentoaukon halkaisija
D = lentoaukon keskipisteen etäisyys  
   seinän yläreunasta

Mitat (senttimetrejä):

Sinitiainen ja kuusitiainen 
A=10 B=25 C=2,8 D=7

Kottarainen ja käenpiika
A=12–15 B=35 C=4,6 D=8

Helmipöllö 
A=18–20 B=50 C=8,5 D=10
HUOM. Pohjalle laitetaan vähintään 
5 cm sahanpurua, turvetta tms.

Lisää pönttöjen mittoja voit löytää 
täältä: www.birdlife.fi/lintuharrastus/
linnunpontot/mallit-ja-mitat/

Vinkki

- Säänkestävä kattomateriaali tekee 
pöntöstä pitkäikäisen. Kattoon on 
hyvä jättää pieni räystäs etupuolelle.

- Pienet ilmaraot pöntössä ovat 
hyväksi. Näin kosteus pääsee 
poistumaan ja pönttö ei homehdu. 

- Hömö- ja kuusitiaisen pöntöt 
kannattaa täyttää sahanpurulla 
(linnut kaivavat nokallaan kolonsa 
itse).

Ripustus ja huolto

- Pönttö ei saa olla alttiina esim. savulle 
(grillikatoksen	tai	rantasaunan	
lähipuissa).

- Pönttö (pikkulinnut) on hyvä asentaa 
noin 1,5 -2 m korkeuteen maasta 
jolloin pönttöä on helppo huoltaa.

- Pönttö on hyvä siivota pakkasten 
aikana ennen seuraavaa kesää. 
Siivoaminen pitää loiset loitolla ja 
takaa asumukselle pitkän käyttöiän.
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Pöntön läpileikkaus sivusta katsottuna:
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