
Kokonjärven Suojeluyhdistys ry Havaintopaikat:  

  

Tässä kauden 2022 havaintoja:  

4. Kokonjärven veden havainnointi su 17.7.22 kello 15.50 – 16.49, mittaukset noin 50 

m rannasta. 

Havaintopaikka /     näkemäsyvyys / veden lämpö / veden sameus / levätilanne 

Tervanenä (1.)  25 cm  17 astetta  lähes kirkasta  ei 

Nikkilänniemi (2.)  25 cm  17 astetta  lähes kirkasta  ei 

Mustaniemi (3.)  26 cm  17 astetta  lähes kirkasta  ei 

Keskiselkä (4.)  26 cm  17 astetta  lähes kirkasta  ei 

Särkilahti (5.)  25 cm  16 astetta  lähes kirkasta  ei 

 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +16.8 astetta, veden lämpö mitattu 15 cm 

syvyydessä, selällä vaihtelevaa ja välillä kovaa tuulta, pilvistä. 

 



3. Kokonjärven veden  havainnointi ke 6.7.22 kello 13.50 – 14.47, mittaukset noin 50 

m rannasta.  

Havaintopaikka / näkemäsyvyys /   veden lämpö         /   veden sameus / levätilanne    

Tervanenä (1.)        36 cm            20 astetta  lähes kirkasta  ei  

Nikkilänniemi (2.)   36 cm            20 astetta  lähes kirkasta            ei  

Mustaniemi (3.)  36 cm 20 astetta   lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä (4.)   37 cm   20 astetta  lähes kirkasta   ei  

Särkilahti (5.)  36 cm   21 astetta   lähes kirkasta   ei  

     

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +20.8 astetta, veden lämpö mitattu 15 cm 

syvyydessä, selällä kohtalaista tuulta, pilvinen taivas ja aurinkoa välillä. 

 

2. Kokonjärven veden havainnointi to 30.6.22 kello 17.50 – 18.45, mittaukset noin 50 

m rannasta.  

Havaintopaikka / näkemäsyvyys /   veden lämpö         /   veden sameus / levätilanne    

Tervanenä (1.)     33 cm          26 astetta  lähes kirkasta  ei  

Nikkilänniemi (2.)      34 cm          25 astetta  lähes kirkasta           ei  

Mustaniemi (3.)  33 cm   26 astetta   lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä (4.)   34 cm   24 astetta  lähes kirkasta   ei  

Särkilahti (5.)  32 cm   26 astetta   lähes kirkasta   ei  

     

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +27 astetta, veden lämpö mitattu 15 cm 

syvyydessä, heikko tuuli ja aurinkoista.    

  

 

 



1. Kokonjärven veden  havainnointi ke 22.6.2021kello 13.10 – 14.03, mittaukset 

noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka / näkemäsyvyys /   veden lämpö         /   veden sameus / levätilanne    

Tervanenä (1.)     38 cm          18 astetta  lähes kirkasta  ei  

Nikkilänniemi (2.)      38 cm          18 astetta  lähes kirkasta           ei  

Mustaniemi (3.)  38 cm   17 astetta   lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä (4.)   39 cm   17.5 astetta  lähes kirkasta   ei  

Särkilahti (5.)  38 cm   18 astetta   lähes kirkasta   ei  

     

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +20 astetta, veden lämpö mitattu 15 cm 

syvyydessä, tyyntä, pilvistä ei aurinkoa.   


