
Kokonjärven Suojeluyhdistys ry  

Havaintopaikat: 

 

Tässä kauden 2016 havaintoja: 

Kokonjärven veden havainnointi la 14.5.2016 kello 11.20 – 12.45 mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               44 cm 14,5 astetta   lähes kirkasta   ei 

Nikkilänniemi (2.)        46 cm 15,5 astetta lähes kirkasta                    ei 

Mustaniemi (3.)            46 cm 15 astetta       lähes kirkasta                    ei 

Keskiselkä (4.)              46 cm 15,5 astetta   lähes kirkasta                    ei 

Särkilahti (5.)                46 cm   15,5 astetta    lähes kirkasta                    ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +13 astetta, sadetta ja heikko tuuli. 



Kokonjärven veden havainnointi pe 17.6.2016 kello 9.15 – 10.45 mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.) 42 cm 16,5 astetta lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.) 40 cm  17 astetta  lähes kirkasta                    ei 

Mustaniemi (3.)            40 cm   17 astetta      lähes kirkasta                    ei 

Keskiselkä (4.)              40 cm       17 astetta      lähes kirkasta                    ei 

Särkilahti (5.)                40 cm    17 astetta      lähes kirkasta                    ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +17 astetta, heikkoa sadetta ja melko kova tuuli. Tuuli koveni 

Tervanenän mittauksen jälkeen ja vaikutti varmasti myös näkemäsyvyyteen.  

 

Kokonjärven veden havainnointi su 3.7.2016 kello 16.35 – 18.25 mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.) 30 cm 21 astetta lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.) 30 cm  21,5 astetta  lähes kirkasta                    ei 

Mustaniemi (3.)            30 cm   21,5 astetta lähes kirkasta                    ei 

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

Särkilahti (5.)                32 cm    21 astetta      lähes kirkasta                    ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +18,5 astetta, pilvistä ja heikkoa / kohtalaista tuulta. Tältä vuodelta 

ei vielä levähavaintoja vaikka veden lämpötila on välillä melko korkea. Näkemäsyvyys on vähentynyt 

kovasti, syytä en osaa sanoa. 

 

Kokonjärven veden havainnointi ma 25.7.2016 kello 17.45 – 19.35 mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.) 26 cm 25 astetta pientä sameutta                   vähän levää 

Nikkilänniemi (2.) 24 cm  25 astetta  pientä sameutta                  vähän levää 

Mustaniemi (3.)            27 cm   25 astetta pientä sameutta                  vähän levää 

Keskiselkä (4.)              27 cm       25 astetta      pientä sameutta                   vähän levää 

Särkilahti (5.)                32 cm    24 astetta      pientä sameutta                   vähän levää 



Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +26 astetta, aurinkoista, ei tuulta. Sinilevää on ollut muutamana 

päivänä näkyvissä, pääosin rannoilla. Nyt kuitenkin levää oli hiukan havaittavissa joka puolella järveä. 

Näkemäsyvyys on laskenut kovasti, vaikuttaisiko torstain kaislanleikuu ja lämpötila siihen.  

 

 

 

 

 

 

 


