
Kokonjärven Suojeluyhdistys ry  

Havaintopaikat: 

 

Tässä kauden 2017 havaintoja:  

Kokonjärven veden havainnointi la 16.9.2017 kello 14.35 – 16.10, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               51 cm 11,5 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)         51 cm 11,5 astetta lähes kirkasta                      ei 

Mustaniemi (3.)              51 cm 11,5 astetta     lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)                 52 cm 11,5 astetta  lähes kirkasta                      ei 

Särkilahti (5.)                   51 cm  11,5 astetta    lähes kirkasta                      ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +13,1 astetta, pilvistä, vaihtelevasti tuulta. Näkemäsyvyys parani 

reilusti viimekeraisesta. 



Kokonjärven veden havainnointi su 27.8.2017 kello 09.15 – 10.50, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               43 cm 12,5 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)         41 cm 12 astetta lähes kirkasta                      ei 

Mustaniemi (3.)              40 cm 12 astetta        lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)                 40 cm 12 astetta  lähes kirkasta                      ei 

Särkilahti (5.)                   43 cm  12 astetta    lähes kirkasta                      ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +9,5 astetta, pilvistä, vaihtelevasti tuulta. Näkemäsyvyys heikkeni 

välillä, tuuli koveni ja sekoitti vettä hiukan. Tässä kuitenkin koko kesän 2017 parhaat tulokset. 

Kokonjärven veden havainnointi pe 11.8.2017 kello 11.22 – 13.09, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               21 cm 18 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)         19 cm 18,5 astetta lähes kirkasta                      ei 

Mustaniemi (3.)              19 cm 18,5 astetta     lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)                 20 cm 18,5 astetta  lähes kirkasta                      ei 

Särkilahti (5.)                   20 cm  19 astetta    lähes kirkasta                      ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +21 astetta, aurinkoista, vaihtelevasti tuulta. 

Kokonjärven veden havainnointi ma 7.8.2017 kello 17.35 – 19.05, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               18 cm 17 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)         17 cm 16,5 astetta lähes kirkasta                      ei 

Mustaniemi (3.)              17 cm 16,5 astetta     lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)                 20 cm 16,5 astetta  lähes kirkasta                      ei 

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

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +15 astetta, pilvistä, aurinkoista välillä, hiukan tuulta. Eilinen 

mahtava sadepäivä vaikutti vielä veden näkemäsyvyyteen. 



Kokonjärven veden havainnointi la 15.7.2017 kello 10.18 – 11.45, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               24 cm 17 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)         22 cm 17 astetta lähes kirkasta                      ei 

Mustaniemi (3.)              22 cm 17 astetta        lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)                 23 cm 17 astetta  lähes kirkasta                      ei 

Särkilahti (5.)                   24 cm  17,5 astetta    lähes kirkasta                      ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +19 astetta, lähes pilvetön taivas, tuulta kohtalaisesti ja aurinkoista. 

Kova aallokko joka sekoitti veden. 

Kokonjärven veden havainnointi su 9.7.2017 kello 09.15 – 10.40, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               25 cm 20 astetta  lähes kirkasta                     levähippuja 

Nikkilänniemi (2.)         27 cm 21 astetta lähes kirkasta                      levähippuja 

Mustaniemi (3.)              26 cm 21 astetta        lähes kirkasta                      levähippuja 

Keskiselkä (4.)                 28 cm 21 astetta  lähes kirkasta                      levähippuja 

Särkilahti (5.)                   27 cm  20,5 astetta    lähes kirkasta                      levähippuja 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +19 astetta, pilvetön taivas, tuuletonta ja aurinkoista. Levähippuja 

oli havaittavissa koko järven alueella. 

Kokonjärven veden havainnointi su 2.7.2017 kello 13.30 – 14.55, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               18 cm 19 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)         20 cm 19 astetta lähes kirkasta                      ei  

Mustaniemi (3.)              20 cm 19 astetta        lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)                 20 cm 19 astetta  lähes kirkasta                      ei 

Särkilahti (5.)                   18 cm  19 astetta    lähes kirkasta                      ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +21 astetta, kova tuuli joka sekoitti veden, myös vaahtokuplia oli 

havaittavissa koko järven alueella.   



Kokonjärven veden havainnointi la 24.6.2017 kello 11.45 – 12.29, mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               30 cm 16 astetta  lähes kirkasta                     ei 

Nikkilänniemi (2.)        26 cm 16 astetta lähes kirkasta                      ei  

Mustaniemi (3.)            29 cm 16 astetta        lähes kirkasta                      ei 

Keskiselkä (4.)              29 cm 16 astetta  lähes kirkasta                      ei 

Särkilahti (5.)                29 cm  16 astetta    lähes kirkasta                      ei 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +19 astetta, pilvistä ja heikkoa tuulta. 

 

Kokonjärven veden havainnointi pe 16.6.2017 kello 19.40 – 21.15 mittaukset noin 50 m 

rannasta. 

Havaintopaikka  /   näkemäsyvyys    /     veden lämpö      /     veden sameus    /     levätilanne 

Tervanenä (1.)               36 cm 17 astetta  lähes kirkasta  ei 

Nikkilänniemi (2.)        36 cm 21 astetta lähes kirkasta                   levähippuja (vähän) 

Mustaniemi (3.)            32 cm 21,5 astetta    lähes kirkasta                   levähippuja (vähän) 

Keskiselkä (4.)              37 cm 20,5 astetta  lähes kirkasta                   levähippuja (vähän) 

Särkilahti (5.)                36 cm  19,5 astetta    lähes kirkasta                   levähippuja (vähän) 

Muuta huomioitavaa: ilmanlämpö +22 astetta, aurinkoista ja tyyntä. 

 

   

 


