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Tässä tehtävässä rakennetaan ulos sijoitettava hyön-
teisten asunto eli hyönteishotelli. Se tehdään kehi-
kosta, joka täytetään erilaisilla hyönteisten pesänteon 
mahdollistavilla materiaaleilla. Tässä hotellin kehikko-
na käytetään maito- tai mehupurkkia.

Nykyään maisemaa hoidetaan liikaakin siivoamalla 
pois risuja, lehtiä ja lahopuuta, joita meidän ihmisten-
kin kannalta tärkeät hyönteiset tarvitsisivat elämiseen. 
Hyönteisten voi olla vaikea löytää siisteiltä pihoilta 
pesäpaikkoja itselleen. Autetaan hyönteisiä tekemällä 
niille sopiva suoja, joka on samalla taideteos. Säilytäm-
me näin luonnon monimuotoisuutta!

1) Ota maito- tai mehupurkki ja suunnittele siitä 
hyönteisille koti. Minkä muotoisia aukkoja haluat teh-
dä? Kerroksia mahtuu purkkiin 3-4. Aukkoja voi tehdä 
purkin eri seinämille, muttei purkin nurkan yli, jotta 
purkin tukevuus säilyy. 

2) Piirrä aukkojen paikat ja väritä purkki öljypastellilii-
duilla ennen aukkojen leikkaamista – tukevaa purkkia 
on helpompi värittää! Kirkkaat värit houkuttelevat 
hyönteisiä kasveihin, ehkä myös hotellin asukkaaksi. 
Vai haluatko, että hotelli maastoutuu maisemaan? Va-
litse värit sen mukaan. Minkä niminen sinun hotellisi 
on? Kirjoita purkin kylkeen tai kiinnitä hotelliin nimi-
kyltti. Kyltti voi kertoa myös muille hotellin näkeville, 
mikä se on.

3) Leikkaa aukot. Aukkoihin voi jättää yläreunasta 
kiinni olevan läpän, joka suojaa aukkoa sateelta. Tee 
ensin harpilla tai muulla terävällä piikillä reikä pahviin 
ja sujauta saksien toinen kärki purkin sisään, niin saat 
aukon leikattua. Putkimaisia kasvin varsia varten auk-
koon voi pujottaa vessapaperirullan tyhjän hylsyn.

4) Kerää materiaaleja kuivumaan. Hyön-
teishotellin sisäpuoli kootaan eri kokoi-
sista ontoista korsista ja muista ulkoa 
löytyvistä materiaaleista, joiden väleihin 
hyönteiset voivat ryömiä. Tähän sopivat 
kaislat, eri paksuiset talventörröttäjien 
kuivuneet varret, kävyt, lahopuun palat 
ym. ulkoa löytyvät materiaalit. Käytä 
kuivia materiaaleja.

5) Täytä hotellisi kerrokset. Aloita en-
simmäisestä kerroksesta ja täytä kerrok-
set siitä ylöspäin huolellisesti niin, että 
täytteet ovat tukevasti paikallaan, jotta 
ne eivät putoa. Jos sinulla on käytettä-
vissä puuliimaa tai erikeeper-tyyppistä 
liimaa, voit pursottaa sitä hiukan kerrok-
sen pohjalle, niin täyte pysyy paremmin 
paikoillaan liiman kuivuttua. Liimaa 
kiinni myös purkin yläosa eli talon harja, 
jos se on auki. Pyykkipojat ovat hyviä 
apulaisia.

6) Aseta hotelli aurinkoiselle, suojaiselle 
seinustalle tai ripusta se sopivaan paik-
kaan narulla. Hyvä paikka on lähellä 
puutarhan istutuksia. Jos tölkin laittaa 
roikkumaan, se kuivuu nopeammin sa-
teen jälkeen. Sopiva korkeus on n. 1,5m 
maanpinnasta.
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Mitä tarvitset

Tavoite

- Maito- tai mehupurkki
- Öljypastelliliidut, sakset
- Halutessasi wc-paperi- tai talouspaperi-
rullan hylsyjä
- Eri-keeper tai puuliima, jos sitä kotoa 
löytyy
- Roikkuvaan hyönteishotelliin ripus-
tusnarua
- Ulkoa materiaalia: esimerkiksi heinää, 
onttovartisia kasveja (olkia, kaisloja, 
viimevuotisia koiranputkia tms), käpy-
jä, risuja, lehtiä, osin lahonnutta puuta,  
kaarnaa. Lahonneet puut ja erilaiset put-
kimaiset kasvinosat ovat erityisen hyviä 
Suomen hyönteisille

- Tehtävässä harjoitellaan kolmiulotteista 
suunnittelua ja rakentamista ja opetellaan 
kierrätys- ja luonnonmateriaalin käyttöä 
rakentamisessa.
- Tehtävässä voi myös pohtia huomio- ja 
suojavärejä luonnossa.

Taustatietoa
Tästä linkistä löytyy lisätietoa Ylen 
pelasta pörriäinen kampanjasta. Kampan-
jan avulla halutaan auttaa pölyttäjiä niin 
pihassa kuin parvekkeellakin. 
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