
Hulevesikohteiden hoitokortiston yksittäisen kortin täyttöohjeet 

Tässä tiedostossa liitteenä esimerkkikortti sekä erillisellä Word-tiedostolla pohja, jota voi käyttää suoraan kortin täyttämisen 
apuna. Mallipohjassa on kerrottu, mitä mihinkin kohtaan/laatikkoon tulee. Tallenna yksittäisen kortin malli itsellesi ja 
muokkaa sitä tiedostoa. Kortti toimii parhaiten itse ohjelmassa, ei nettiselaimessa. 

- Varmista, että kaikkien kuvien sekä laatikoiden asetteluasetuksissa viereisen kuvan mukaiset 
merkinnät 

- Erityishuomio-laatikon voi poistaa, jos kohteessa ei erityistä huomioitavaa 
- Uusia laatikoita, kuten huleveden hallinnan ensisijainen tarkoitus tai hoito-ohjelaatikko, voi 

lisätä valitsemalla kohteen, jonka haluaa monistaa, pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa ja sitten 
raahaamalla kohteen hiirellä 

- Lisää musta reuna suunnitelmapiirroksen, kuvien sekä poikkileikkauksen ympärille, jotta 
Ne erottuvat paremmin valkoisesta taustasta 

- Kun kohde on valmistunut, poista sininen ympyrä kohteen nimen edestä 

Suunnitelmapiirros 

- Kohteen hulevettä käsittelevät osat väritetään ohjeistuksen mukaisesti (kuva alla) 
- Laatikoihin kirjoitetaan kohteen hoito-ohjeet. Laatikon reunan väri riippuu, mihin kohteen 

osaan ohje liittyy 

 

 

 

 

 

 

Yksittäisen kortin lisääminen kortistoon 

- Lisää tyhjä sivu tiedoston viimeiseksi kortiksi ja kopioi täyttämäsi yksittäinen kortti maalaamalla hiirellä koko sivu 

- Liitä kopioitu korttipohja tyhjälle sivulle 

- Laita siirtymisruutu päälle Näytä-välilehdeltä (1.) ja laita raksi Siirtymisruutun (2.). Valitse kohde hiiren vasemmalla 

painikkeella (3.) ja siirrä sivu oikeaan kohtaan siten, että kohteet ovat aakkosjärjestyksessä 

- Tarkista, että kaksi sivua ei ole yhdistynyt keskenään  

- Muista päivittää sisällysluettelo sekä taulukot 

Suunnitelmapiirrosten värien 

 

Värien RGB-koodit 

252, 37, 33 

103, 190, 54 

255, 241, 58 

90, 168, 217 
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Auroranpuistikko, imeytyskaivanto 

Auroranpuistikossa sijaitseva imeytyskaivanto on rakennettu jo 90-

luvulla. Kaivantoa on pitänyt kunnossa alueella toimiva aluehoitaja, 

hän siimaa ja raivaa säännöllisesti. Ratasepelikerros on päällystetty 

luonnonsoralla ja maakivillä.  

Kohteen tavoitteet 

- imeyttää ja puhdistaa hulevettä 
- imeytyskaivannossa ei kasva puuvartisia kasveja tai haitallisia 
kasvilajeja 
- vesi ei jää seisomaan kaivantoon liian pitkäksi aikaa 
- kohteessa ei ole kulttuuriroskaa 
 

Imeytyskaivanto sijaitsee Järvenperässä, Auroranpuistikossa. 
Lähiosoite, jolla kohteen löytää on Auroranmäki 4. 

Keväisin, lumen sulamisen, sekä 
rankkasateiden jälkeen kohteen 
kunnon tarkastus ja arviointi.  

 
Roskat ja muut kohteeseen 
kuulumattomat objektit poistetaan 
heti, kun havaitaan. 

 

Kivipohjasta poistetaan puuvartiset 
taimet sekä haitalliset kasvilajit käsin. 

Painannetta ympäröivää viheraluetta 
hoidetaan olevan hoitoluokan 
mukaisesti. 

 

AU 10 Kilo   Espoonjoen valuma-alue   Huleveden hallinnan ensisijainen tarkoitus: 
 
Valmistunut 90-luvulla   Ympäröivien alueiden hoitoluokka C1  
 
Piirustuksen nro. 5898/200 

Puhdistaminen Imeyttäminen 


