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Johdanto
Hollolan Vähä Tiilijärveen lasketaan läheisen Palvelutalo Onnenkodon jäähdytysvettä kesäkaudella
enimmillään 480 m3/vrk. Laskettavan veden lämpötila on keskimäärin noin 8 °C ja happipitoisuus
hyvä, 9-10 mg/l. Koska jäähdytykseen käytetty vesi on pohjavettä, sen johtokyky on järvivettä
korkeampi, 122 µS/cm. Kylmempänä ja raskaampana jäähdytysveden on oletettu painuvan järven
pohjaan ja nostavan sieltä ylös ravinnerikasta vettä ja edesauttavan leväkukintojen kehittymistä.

Mittausten toteutus
Mittalaitteena käytettiin Xylem EXO-sondia, joka oli varustettu lämpötila-, johtokyky-, sameus-,
humus- (fDOM) ja happianturilla. Laitteessa oli lisäksi käsinäyttö, josta mittausparametrien
stabiloitumista voitiin seurata reaaliajassa (Kuva 1). Sondin laskunopeus pidettiin niin alhaisena, että
myös happianturin lukema ehti stabiloitua. Keskimäärinen laskunopeus oli 3 cm/s. Valmistajan
ilmoittamat antureiden tekniset tiedot on esitetty Kuvassa 2.

Kuva 1. Mittauksissa käytetty EXO-sondi.

Kuva 2. Valmistajan ilmoittamat EXO sondin antureiden tekniset tiedot.

Mittaukset tehtiin luotaamalla kahta järven poikki kulkevaa linjaa myöten (Kuva 3). Ensimmäinen
mittauslinja aloitettiin uimarannan eteläisemmän laiturin tyvestä. Jäähdytysvedet lasketaan laiturin
päässä olevasta putkesta noin metrin syvyyteen. Putki näkyi hyvin laiturin päästä katsottaessa.
Mittauslinja jatkui järven syvänteen kautta vastarannalle. Luotauspisteiden väli linjalla oli
keskimäärin 16 m. Toinen luotauslinja tehtiin kohtisuoraan ensimmäistä linjaa vastaan järven
pituussuunnassa. Myös tämä linja kulki järven syvänteen kautta. Luotauspisteiden väli linjalla oli
keskimäärin 32 m. Yhteensä linjoilla tehtiin 33 luotausta. Kustakin parametrista kertyi päivän aikana
yli 3700 mittaushavaintoa.

Kuva 3. Luotauspisteet (punaiset ja keltaiset pisteet) ja niiden muodostamat mittauslinjat Vähä Tiilijärvellä 20.8.2019.

Tulokset
Luotausten tulokset on esitetty kahdella eri tavalla:
1. Järven pituussuuntaisista luotauksista on piirretty profiilikuvat syvyyden suhteen (Kuvat 4-5).
Kuvista näkee selvästi, että mittausparametrit käyttäytyvät luotauspisteestä riippumatta
samalla tavalla syvyyden suhteen.
2. Koko luotausaineistosta on interpoloitu poikkileikkauskuvat kummallekin luotauslinjalle
(Kuvat 6-10).
Pintaveden lämpötila oli koko järven alueella 18 °C. Termokliini alkoi 3,5 m syvyydestä ja lähes
lineaarinen lämpötilan muutos jatkui syvänteeseen (6,2 m) saakka. Alin mitattu lämpötila oli 8,5 °C.
Pintaveden johtokyky oli koko järven alueella 47 µS/cm. Johtokyvyn muutos alkoi termokliinin
syvyydellä. Termokliinin yläosassa johtokyky laski ensin 2-3 mS/cm, minkä jälkeen alkoi tasainen
lineaarinen nousu kohti syvännettä. Suurin mitattu johtokyky oli 97 µS/m, mikä vastaa 67%
jäähdytysvesipitoisuutta, jos oletamme sekoittuvien vesimassojen pitoisuuksiksi 47 ja 122 µS/cm.
Jäähdytysveden purkuputken päässä tehdyissä luotauksissa havaittiin lievää johtokyvyn nousua
noin tasolle 50 µS/cm.
Pintaveden happipitoisuus oli koko järven alueella yli 9 mg/l. Happipitoisuuden lasku alkoi jo 2,5 m
syvyydessä eli metriä termokliiniä ja ensimmäisiä johtokykymuutoksia ylempänä. Pitoisuus laski alle
1 mg/l noin 4 m syvyydessä.

Pintaveden sameus oli koko järven alueella 1-2 FNU. Ranta-alueilla havaittiin muutamia hieman
sameampia laikkuja (3-4 FNU), jotka saattavat johtua edellisenä päivänä tehdystä
vesikasvikartoituksesta sekä siihen liittyvistä harauksista ja näytteenotoista. Jäähdytysveden
purkuputken ja syvänteen välillä ei havaittu muusta järvestä poikkeavia arvoja. Termokliinin
alapuolella havaittiin selvä sameuden nousu, jonka huippukohta (17 FNU) oli 5,5 m syvyydessä.
Hapettoman ja hapellisen vesimassan rajapintaan muodostuu usein samea vyöhyke siinä
tapahtuvien kemiallisten reaktioiden seurauksena. Sameuden aiheuttajana on yleisesti pidetty
hapettuvia rauta- ja mangaaniyhdisteitä.
Liukoisen orgaanisen aineen pitoisuutta kuvaava humuksen fluoresenssi [fDOM] oli pintavedessä
10 RFU (Relative Fluorecence Unit) koko järven alueella lukuunottamatta purkuputken edustaa,
jossa arvot laskivat pohjaveden vaikutuksesta yhdellä yksiköllä (9 RFU). Pitoisuudet alkoivat nousta
samalla 2,5 m syvyydellä, jossa happipitoisuuden lasku alkoi. Hapesta poiketen humuksen
fluoresenssin syvyysprofiilissa oli kaksi selvää huippukohtaa: Ensimmäinen noin 4 m syvyydessä ja
toinen 6 m syvänteessä. Luotaustuloksista päätellen hapeton syvän veden alue on todennäköisin
liukoisen orgaanisen aineen lähde. Samalla alueella tapahtuu myös voimakkain hapenkulutus.
Erikoinen syvyysjakauma voidaan selittää, kun otetaan huomioon kolme tekijää:
1. Humusta liukenee syvänteen pohjasta veteen anaerobisen hajoamisen tuloksena
2. Järvessä on täyskierto jäiden sulamisen jälkeen huhtikuun lopulla
3. Suurin osa jäähdytysvedestä virtaa järven pohjalle kesän lämpimimpien kuukausien aikana
Täyskierron jälkeen järven humuspitoisuus on todennäköisesti ollut lähes sama koko vesipatsaassa.
Kierron päätyttyä humusta on alkanut kerääntyä syvänteeseen. Syvänteeseen on virrannut kesällä
runsaasti raskaampaa jäähdytysvettä, joka on nostanut täyskierron jälkeen vapautuneen humuksen
sisältävää vesimassaa noin 2 m ylöspäin. Jäähdytysveden virtauksen heiketessä ja pohjan läheisen
vesikerroksen lämpötilan noustessa loppukesää kohti humuksen pitoisuus on jälleen pääsyt
nousemaan pohjan läheisessä vesikerroksessa muodostaen toisen pitoisuushuipun.

Johtopäätökset
1. Kun johtokykyä käytetään konservatiivisena merkkiaineena, Vähä Tiilijärveen tuleva
jäähdytysvesi näyttää painuvan suoraan järven syvänteeseen.
2. Yleisesti tunnettujen periaatteiden mukaisesti syvänteeseen päätyvä hapekas ja kylmä vesi
parantaa syvänteen happitilannetta ja hidastaa orgaanisen aineen hajoamista.
3. Mittaushetkellä jäähdytysvesi ei aiheuttanut pohja-aineksen resuspensiota putken edustalla.
4. Mittauksissa ei havaittu selvää virtauksen aiheuttamaa kallistumista tai merkittävää aaltoilua
järven kerrostuneisuudessa.
5. Kun verrataan jäähdytysveden indikaattorina pidettyä johtokyvyn nousua hapen ja humuksen
syvyysjakaumaan, näyttää ilmeiseltä että jäähdytysvesi on nostanut pohjan läheisiä
vesikerroksia noin 2 m ylöspäin kesäkuukausien aikana.
6. Mittaustuloksissa ei havaittu viitteitä vedenalaisista lähteistä.

Lämpötila [°C]
5

10

15

Johtokyky [uS/cm]
20

40

50

60

70

80

Happi [mg/l]
90

100

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

2

Kuva 4. Vähä Tiilijärven 20.8.2019 pituussuuntaan tehdyn luotauksen lämpötila-, johtokyky- ja happitulokset syvyyden suhteen esitettyinä.
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Kuva 5. Vähä Tiilijärven 20.8.2019 pituussuuntaan tehdyn luotauksen sameus ja humustulokset syvyyden suhteen esitettyinä.

Kuva 6. Vähä Tiilijärven lämpötila kahdella poikkileikkauslinjalla 20.8.2019 (ks. Kuva 3).

Kuva 7. Vähä Tiilijärven johtokyky kahdella poikkileikkauslinjalla 20.8.2019 (ks. Kuva 3).

Kuva 8. Vähä Tiilijärven happipitoisuus kahdella poikkileikkauslinjalla 20.8.2019 (ks. Kuva 3).

Kuva 9. Vähä Tiilijärven sameus kahdella poikkileikkauslinjalla 20.8.2019 (ks. Kuva 3).

Kuva 10. Vähä Tiilijärven humuksen fluoresenssi kahdella poikkileikkauslinjalla 20.8.2019 (ks. Kuva 3).

