
 

Havaintopaikat: 

 

Tässä kauden 2015 havainnot, havainnointiin käytetty veneemme on nostettu talviteloille ja itse 

havainnoijakin on pikkuhiljaa valmistautumassa avantouintikauteen. Viime lauantain 10-asteinen vesi 

alkaa olla jo merkkinä talven tulosta pikkuhiljaa.  

Kokonjärven veden havainnointi la 3.10.2015 kello 11.50 – 13.15 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           25 cm            10 astetta         lähes kirkasta        ei 

Nikkilänniemi (2.)          26 cm 10 astetta  lähes kirkasta             ei 

Mustaniemi (3.) 25 cm 10 astetta  lähes kirkasta   ei 

Keskiselkä (4.)  24 cm  10 astetta  lähes kirkasta  ei 

Särkilahti (5.)  24 cm  10 astetta   lähes kirkasta  ei 

http://kokonjarvi.com/


Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +14 astetta, aurinkoista ja kova tuuli.  

 

Kokonjärven veden havainnointi la 26.9.2015 kello 10.52 – 12.20 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           29 cm            11,5 astetta      lähes kirkasta        ei 

Nikkilänniemi (2.)          34 cm 12 astetta  lähes kirkasta             ei 

Mustaniemi (3.) 32 cm 12 astetta  lähes kirkasta   ei 

Keskiselkä (4.)  31 cm  12 astetta  lähes kirkasta  ei 

Särkilahti (5.)  32 cm  12 astetta   lähes kirkasta   ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +14 astetta, pilvipouta ja heikkoa tuulta. 

 

Kokonjärven veden havainnointi pe 28.8.2015 kello 10.45 – 12.10 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           26 cm            18 astetta         lähes kirkasta        ei 

Nikkilänniemi (2.)          29 cm 18 astetta  lähes kirkasta             ei 

Mustaniemi (3.) 28 cm 18,5 astetta  lähes kirkasta   ei 

Keskiselkä (4.)  28 cm  18 astetta  lähes kirkasta  ei 

Särkilahti (5.)  28 cm  18 astetta   lähes kirkasta   ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +16 astetta, vesisadetta ja kohtalainen tuuli. 

 

Kokonjärven veden havainnointi su 23.8.2015 kello 13.45 – 14.30 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           29 cm            22 astetta         lähes kirkasta       pieniä levä hiukkasia 

Nikkilänniemi (2.)          - -   -            -  

Mustaniemi (3.) - -   -             - 

Keskiselkä (4.)  31 cm  22 astetta lähes kirkasta       pieniä levä hiukkasia 

Särkilahti (5.)  32 cm  21 astetta  lähes kirkasta       pieniä levä hiukkasia  



Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö 25 astetta, aurinkoista ja ei tuulta, Mitattu vain mainitut kohteet.  

 

Kokonjärven veden havainnointi su 9.8.2015 kello 11.45 – 13.20 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           31 cm            21,5 astetta     lähes kirkasta              ei  

Nikkilänniemi (2.)          34 cm 22 astetta  lähes kirkasta              ei  

Mustaniemi (3.) 32 cm  22 astetta  lähes kirkasta       pieniä levä hiukkasia 

Keskiselkä (4.)  32 cm  22,5 astetta lähes kirkasta       pieniä levä hiukkasia 

Särkilahti (5.)  33 cm  22 astetta  lähes kirkasta       pieniä levä hiukkasia  

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö 25 astetta, aurinkoista ja hiukan tuulta, mittausmatkan aikana alkoi 

näkyä pieniä levähiukkasia.  

 

Kokonjärven veden havainnointi la 18.7.2015 kello 13.40 – 15.00 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           33 cm            21 astetta        lähes kirkasta              ei  

Nikkilänniemi (2.)          32 cm 21,5 astetta  lähes kirkasta              ei  

Mustaniemi (3.) 34 cm  21,5 astetta  lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä (4.)  33 cm  21 astetta lähes kirkasta   ei  

Särkilahti (5.)  33 cm  22 astetta  lähes kirkasta   ei  

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö 20 astetta, pilvistä ja vaihtelevaa tuulta  

 

Kokonjärven veden havainnointi su 12.7.2015 kello 14.00 – 15.40 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:                näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /    levätilanne  

Tervanenä (1.)           28 cm             19 astetta       lähes kirkasta              ei  

Nikkilänniemi (2.)                     29 cm  19 astetta  lähes kirkasta              ei  

Mustaniemi (3.) 29 cm  20 astetta  lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä (4.)  29 cm  18 astetta lähes kirkasta   ei  

Särkilahti (5.)  29 cm  20 astetta  lähes kirkasta   ei  



Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö 17 astetta, pilvistä, heikkoa tuulta ja pieniä sadekuuroja  

 

Kokonjärven veden havainnointi su 27.6.2015 kello 15.30 – 17.00 mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka:  näkemäsyvyys/ veden lämpö / veden sameus /     levätilanne  

Tervanenä (1.)  29 cm  18 astetta lähes kirkasta   ei  

Nikkilänniemi (2.) 28 cm  18 astetta  lähes kirkasta   ei  

Mustaniemi (3.) 28 cm  19 astetta  lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä   28 cm  18 astetta  lähes kirkasta   ei  

Särkilahti   28 cm  18 astetta  lähes kirkasta   ei  

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö 20 astetta, pilvipouta ja heikkoa tuulta.  

 

Kokonjärven veden havainnointi pe 12.6.2015 kello 16.30 – 18.15, mittaukset noin 50 m rannasta.  

Havaintopaikka: näkemäsyvyys / veden lämpö / veden sameus / levätilanne  

Tervanenä (1.)  23 cm  19 astetta  lähes kirkasta   ei  

Nikkilänniemi (2.) 26 cm  17 astetta  lähes kirkasta   ei  

Mustaniemi (3.) 25 cm  18 astetta  lähes kirkasta   ei  

Keskiselkä (4.)  20 cm  18 astetta  lähes kirkasta   ei  

Särkilahti (5.)  27 cm  20 astetta  lähes kirkasta   ei  

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö 23 astetta, pilvipouta, heikko tuuli, Särkilahden rannalla runsaasti 

männyn siitepölyä. 


