HYÖNTEISHOTELLIT
Hyönteishotelli on pölyttäjähyönteisille tarkoitettu
pesimispaikka. Hotellien muodot ja koot vaihtelevat
riippuen hyönteisistä, joille hotelli on tarkoitettu hotelleissa voi olla erilaisia osioita, joissa hyönteiset
voivat pesiä turvallisesti. Pölyttäjähyönteisten määrä
on tippunut torjunta-aineiden käytön ja metsien sekä
maaseudun lahopuiden vähenemisen vuoksi.
Hyönteisten väheneminen vähentää myös hyötykasvien
määrää. Esimerkiksi marjasadot pienenevät
pölyttäjien vähentyessä.

HYÖNTEISHOTELLIN TEKEMINEN
TARVIKKEET
Maitopurkkipönttö: Pestyjä
maitopurkkeja, onttoja putkikasvia
(esim. karhunputkia), sakset, savea ja
luonnonkuitunarua.
Pölkkypönttö: Kuivia puupölkkyjä,
(läpimitta min 20cm), kolme eri kokoista
poranterää, ruuveja, levyä, rautalankaa,
peltisakset, porakone.
Maitopurkkipöntön tekeminen:
Leikkaa maitopurkin yläreunasta ¼ tai
½. Jäävä osa muodostaa katoksen, joka suojaa tuulelta ja sateelta.
Leikkaa putkilot maitopurkkiin sopivan mittaisiksi. Huomaa, että putkilokasveissa on
solmukohtia. Jätä solmukohta joko pohjaan tai kokonaan pois, kun leikkaat sopivia
pätkiä. Laita maitopurkin pohjalle muutaman sentin paksuinen kerros savea ja lado
putket purkkiin. Savea ei ole pakko käyttää, se kiinnittää putkilot paikalleen paremmin.
Jos käytit savea, anna pöntön kuivua muutaman tunnin.
Voit teipata halutessasi narun kiinni maitopurkkiin maalarinteipillä, jotta naru pysyy
paremmin paikallaan. Voit myös halutessasi maalata purkin neutraalimman väriseksi.
Pölkkypöntön tekeminen:
Poraa pölkkyyn eri kokoisia reikiä noin 2cm välein toisistaan. Reiät eivät saa yltää läpi
pölkystä. Leikkaa levystä pölkyn kokoinen suoja, jolla voit peittää reiät talvella. Kiinnitä
suojalevy pöntön takapuolelle odottamaan syksyä. Ruuvaa kaksi kiinnitysruuvia
molempiin kylkiin.
Ripustaminen
Sijoita pönttö lähelle pölytystä tarvitsevia kasveja aikaisin keväällä. Aseta pönttö
vaakatasoon, noin 1-1,5m korkeuteen suuaukot etelään päin. Pölkkypöntön ripustukseen
kannattaa käyttää rautalankaa.
Huolto
Vie hyönteishotelli syksyllä kylmään ja kuivaan varastoon talveksi suojaan linnuilta ja
muilta eläimiltä. Laita seuraavana keväänä purkkipönttö samaan paikkaan. Laita
pölkkypöntön suojalevy paikalleen syksyllä reikien peitoksi. Poista keväällä suojalevy,
jotta hyönteiset pääsevät ulos pöntöstä. Muista kierrättää rikkinäinen pönttö!

Hyönteishotellit Metsähallituksen hallinnoimilla
alueilla
Monikäyttömetsät
Metsätalouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin on mahdollista saada pistiäispönttöjen
asentamiseen korvaukseton maanomistajan suostumus sähköpostilla. Suostumusta voi hakea
metsa.fi-verkkopalvelussa olevalla lupahakemuslomakkeella. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä
paikalliseen metsätalouden toimihenkilöön tai Metsähallituksen asiakaspalvelupisteeseen.
Mikäli kysymyksessä on vain muutaman pöntön asettaminen erillistä suostumusta ei tarvitse
hakea.
https://www.metsa.fi/luvat
Jotta pistiäispöntöt eivät vaurioituisi vahingossa metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä eikä
niistä aiheutuisi haittaa ympäristölle, tulee asentamisessa noudattaa seuraavia ohjeita:
•
•
•
•

Asennetaan ensisijaisesti metsätalouskäytön ulkopuolisille alueille (säästöpuuryhmät,
puron varret yms. luontokohteet).
Asennetaan säästöpuihin tai kaupallisesti vähäarvoisiin puihin (pihlajat, lepät, haavat
tms.)
Huolehditaan siitä, etteivät kiinnityslangat (ei käytetä muovinaruja eikä nauloja tai
ruuveja) uppoa puun sisään sen kasvaessa. Tarvittaessa runko on suojattava esim.
kapuloilla.
Käyttökelvottomiksi tulleet pöntöt on poistettava, ja tuotava maastosta pois kaikki
maatumaton materiaali.

Luontokohteet voi selvittää Retkikartta.fissä.
Metsähallitus ei vastaa, jos pöntöt vahingoittuvat metsätalous- tai muiden toimenpiteiden
yhteydessä.

Suojelualueet, suojeluohjelma-alueet ja erämaa-alueet
Kansallispuistoihin ja muille perustetuille suojelualueille ei lupia voida myöntää. Luvan voi saada
erämaa-alueille ja suojeluohjelmien alueille täyttämällä lupahakulomake osoitteessa
www.metsa.fi

