
Huopapesän rakennusohjeet  

  

Huopapesä on pääskyille turvallinen, siihen ei tikannokka pysty. Huopapesän rakentaminen on varsin 

helppoa ja joutuisaa. Pesän kehikoksi tulee 2 puista lautaa, joiden varaan pesän huopaseinät muotoillaan ja 

pingotetaan. Huopapesä on kevyempänä helpompi asentaa seinälle kuin muut tekopesät.  

 

 

Materiaalit 

- höyläämätöntä lautaa, n. 12 cm leveää x 20 mm paksua 

(- ohutta (esim. 5 mm) vesivaneria. Ei välttämätön.) 

- jäykkää verhoilu- tai parketinalushuopaa (googleta näillä hakusanoilla). Luonnollisin väri on 

vaaleanharmaa, mutta eivät pääskyt ole nuukia, eivät värin eivätkä huopalaadun suhteen. Huom. Älä käytä 

kuramattoa tms. matto-/huopakangasta, jossa on kumi- tai muovipohja, koska ne eivät ole hengittävää 

materiaalia. 

 

Välineet 

- saha, ruuviväännin ja ruuveja  

- mattoveitsi tms. huovan leikkaamiseen  

 

 

1. Pesäkehikoksi ruuvataan toisiinsa tukevasti kiinni 90 asteen kulmaan kaksi puista asennuslautaa, joihin 

huopa kiinnitetään. Kattolaudan pituus on 12 cm, takaseinälaudan 11 cm. Lautojen päät muotoillaan kuvan 

mukaisesti pyöreiksi, jonka jälkeen ylempi lauta kiinnitetään alemman syrjään. 

 

 
 

 

2. Puukehikkon takapäätyyn kiinnitetään lauta (tai kuten tässä ohjeessa vesivanerilevy) pesän seinään 

kiinnitystä varten. Laudan/levyn mitat n. 8 x 15 cm. Ennen kiinnitystä poraa reiät kiinnityslaudan alaosaan 

helpottamaan kiinnitystä. 
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3. N. 23 x 30 cm kokoinen huopapala muotoillaan kuvan mukaisella tavalla esim. mattoveitsellä. 

Etureunaan leikataan 2,5 x 4 cm kokoinen lentoaukko. Kuvan mitat senttimetreinä. 

 

 

 
 

  

4. Huovan sivuliuskat taivutetaan ylös ja kiinnitetään katon sivuihin useista kohdin ruuveilla. 

 



 
5. Etukappale taivutetaan ylös ja kiinnitetään liuskojen kärjistä katon sivuihin useista kohdin ruuveilla. 

 
 

 

Kiinnitä huopapesä tukevasti paikoilleen niin, että pesä tulee yläpinnastaan tiiviisti räystään alapintaa tms. 

vasten ja linnuilla on tilaa lentää esteettä pesään. 

 

HUOM. Huopapesiä voi myös asentaa useita vierekkäin ’pääskyrivitaloksi’. Yksittäiset pesät asennetaan 

aivan vieretysten leveään asennuslautaan, joka on helppo ruuvata seinään. 

Pesän etuseinään kannattaa tällöin maalata isot kirjaimet tai numerot, jotka auttavat lintuja löytämään 

helpommin omalle pesälle ja vähentävät lintujen keskinäistä kärhämöintiä. Lisäksi se helpottaa pesien 

erottamista toisistaan, kun pääskyjen pesimisestä kerätään tilastotietoa. 
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