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Ruokohotelli



• Maitotölkki tai vastaava
• Sakset
• Kuivattua järviruokoa,

kuivaa 2 viikkoa 
ennen käyttöä

• Puuliimaa
• Narua kiinnitykseen
• Askartelumaalia tai leveää
teippiä

Rakennusohje

1. Puhdista ja kuivaa maitotölkki huolellisesti
ennen käyttöä. Avaa maitotölkin toinen
pääty kokonaan auki.

2. Leikkaa tölkin kahdesta vierekkäisestä
sivusta noin 5-8cm pituinen pala irti siten,
että tölkkiin muodostuu lippa. Lippa toimii
tölkkimotellin “harjakattona” ja pitää
järviruo’ot kuivina.
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Tarvikkeet



3. Leikkaa kuivatut järviruo’ot solmukohdan 
juuresta siten, että yhteen pätkään jää yksi 
solmu. Leikkaa ruo´ot samanmittaisiksi niin 
että ne mahtuvat tölkin lipan alle.

4. Laita puuliimaa tölkin kaikkiin sivuihin sisä-
puolelle, jotta linnut eivät noki hotellisi  
seinämiä. Asettele järviruo’ot tölkkiin  
solmukohta edellä. Täytä tölkki ruo’oilla  
ja anna liiman kuivua.

5. Sido tölkkiin kaksi ripustusnarua. 
Varo rikkomasta ruokoja.

6. Maalaa tai päällystä tölkki maanläheisillä 
väreillä haluamasi näköiseksi.

7. Kiinnitä valmis hotelli aurinkoiselle paikalle 
esimerkiksi puuhun noin 1 - 1,5 metrin  
korkeudelle lähelle pölytettäviä kasveja.

8. Tuo hyönteishotellisi talveksi varastoon tai 
peitä se harsolla, jotta talvehtivat hyönteiset 
ovat turvassa linnuilta. Kuvat ja tekstit:  

Hilja Kurkinen & Anna Hakala

Espoon ympäristökeskus 2020
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Pölkkyhotelli



• Kuiva puupölkky

halkaisija noin 20 cm,  

pituus vähintään 20 cm

• Erikokoisia poranteriä ja pora

terät 4, 6, 8 tai 10 mm, 

terien pituus vähintään 10 cm

• Ruuveja tai nauloja 2 kpl

• Narua kiinnitykseen

• Saha

Rakennusohje

1. Sahaa noin 20cm pitkä puupölkky. Jätä tuo-
hi ja puunkuori paikalleen. Voit myös laittaa
sahauspintoihin puuliimaa, jotta linnut eivät
pääse nokkimaan hotelliasi.

2. Poraa puupölkkyyn erikokoisia reikiä, joiden
läpimitta on 4mm-8mm. Poraa reiät noin
2 cm etäisyydelle toisistaan. Reikien syvyys
olisi hyvä olla 10-18cm.
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3. Voit puhdistaa sahanpurun pölkkyhotellisi
rei´istä esimerkiksi pitkällä tikulla.

4. Poraa tai naulaa hotellin kiinnikkeet pölkyn
molemmille sivuille ja sido kiinnitysnaru
kiinni nauloista tai ruuveista.

5. Kiinnitä valmis pölkky aurinkoiselle paikalle
esimerkiksi puuhun noin 1 - 1,5 metrin
korkeudelle lähelle pölytettäviä kasveja.

6. Tuo hyönteishotellisi talveksi varastoon tai
peitä se harsolla, jotta talvehtivat hyönteiset
ovat turvassa linnuilta.

Kuvat ja tekstit:  

Hilja Kurkinen & Anna Hakala

Espoon ympäristökeskus 2020
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