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1. Hankkeen tausta 

Hollolan kuntakeskuksen tuntumassa sijaitsevalla pienellä Vähä-Tiilijärvellä on kuntalaisille suuri 

virkistyskäyttöarvo. Järvellä on suosittu EU-uimaranta ja avantouimareiden talviuintipaikka. Lisäksi järven 

ympäristössä kulkee suosittu retkeilyreitti. Järven tilasta huolestuttiin laajalti kesän 2018 runsaan ja 

pitkäkestoisen sinileväkukinnan vuoksi. Järven tilaa ja hoitotarvetta lähdettiin selvittämään keväällä 2019 

Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön yhteistyönä Hämeen ELY-keskuksen Vesiensuojelun 

tehostamisohjelman varoista myöntämän hankerahoituksen turvin. Tutkimuksilla selvitettiin mm. järven 

ravinteisuutta, happipitoisuutta, ravintoverkon rakennetta sekä ravinteiden vapautumista järven pohja-

sedimentistä. Osana laajaa selvitystä järvelle asennettiin eri syvyyksiin veden lämpötilaa puolen tunnin välein 

tallentavat dataloggerit. Lämpötilamittauksen tarkoituksena oli selvittää järven lämpötilaoloja ja 

kerrostuneisuutta, sekä järveen laskettavan jäähdytysveden mahdollisia vaikutuksia niihin.  

Vähä-Tiilijärven läheisyydessä sijaitsee Lahden Talojen omistama vanhusten palvelukoti. Vuodesta 2014 

lähtien kiinteistön viilentämiseen on käytetty Salpa-Mattilan varavedenottamosta pumpattua pohjavettä, 

joka lämmönvaihtimen läpi kuljettuaan on johdettu järveen avantouimareiden pukuhuoneen läheisyydessä 

olevan laiturin alla. Veteen ei lisätä kierrossa mitään kemikaaleja, vaan vesi on pelkkää pohjavettä. 

Jäähdytysveden käyttöä suunniteltaessa oletuksena oli, että puhtaalla pohjavedellä olisi positiivinen vaikutus 

Vähä-Tiilijärven veden laatuun. Ajatuksena on ollut myös turvata riittävä vedenpinnan taso järviketjussa 

kuumina kesinä. Vähä-Tiilijärven runsaan sinileväkesän jälkeen esitettiin kuitenkin epäily, että kylmä 

jäähdytysvesi painuisi järven pohjalle aiheuttaen mahdollisesti pyörteitä ja löyhän pohjaliejun sekoittumista 

veteen. Tämä voisi lisätä hapen kulutusta ja ravinteiden vapautumista pohjalta veteen. Alusveden tilavuuden 

lisääntyminen puolestaan työntäisi ravinteikkaampaa alusvettä ylöspäin valoisaan kerrokseen levien 

käytettäväksi, mikä voisi johtaa leväkukintoihin (Malin 2018). Pohjaveden käytön taustoista, tekniikasta sekä 

näistä mahdollisista vaikutuksista järven tilaan valmistui erillinen selvitys keväällä 2019 (Vahanen 

Environment Oy 2019).  

Myös Ramboll Finland Oy:n (2019) selvityksessä alkukesällä 2019 pidettiin mahdollisena, että kylmä 

pohjavesi voisi syrjäyttää ja työntää ravinteikasta lämpimämpää vettä alusvesikerroksesta ylemmäs. 

Purkuputken virtausnopeuden sen sijaan todettiin olevan niin pieni, että sedimentin liikkumista tapahtuu 

luultavasti enemmän uimareiden ja tuulien voimasta, kuin putken virtauksesta. Selvityksessä listattiin 

erilaisia toimenpiteitä jäähdytysveden mahdollisien vaikutuksien pienentämiseksi, joista helpoimmin 

toteutettavana suositeltiin purkuputken pään muutosta. Tämän lausunnon seurauksena Hollolan kunta tilasi 

muutostyön, joka toteutettiin 3.7.2019. Putken päätä nostettiin laiturin päässä läheltä pohjaa noin 1 metrin 

korkeudelle pohjasta, haaroitettiin kahteen suuntaan ja rei’itettiin rungosta, jotta veden virtaus tapahtuisi 

pinnanmyötäisesti. Muutoksilla pyrittiin siihen, että jäähdytysveden lämpötila tasaantuisi laajemmalla 

alueella korkeammaksi ja veden tiheyseroista johtuva kylmän veden ohjautuminen syvänteeseen saataisiin 

mahdollisesti katkaistuksi.  

Kummassakin edellä mainitussa selvityksessä todetaan, että asiaa tulisi vielä tutkia tarkemmin. Tämä raportti 

kokoaa vuosilta 2019 ja 2020 käytetyn jäähdytysveden määrät sekä lämpötilaloggereiden avulla tehtyjen 

mittausten tulokset. Kesä-, heinä- ja elokuun tulokset vuodelta 2019 on esitetty myös syksyllä 2019 

valmistuneessa opinnäytetyössä (Viljakainen 2019). Purkuputken pään muutos jo tutkimuksen alkuvaiheessa 

kuitenkin estää suoran vertailun vuonna 2018 vallinneeseen tilanteeseen. 

Jäähdytysveden lasku Vähä-Tiilijärveen päättyi lokakuussa 2020, kun palvelutalossa siirryttiin Lahden Talojen 

aloitteesta sähköiseen jäähdytysjärjestelmään ja pohjaveden käytöstä jäähdytyksessä luovuttiin. 
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2. Menetelmät 

 
2.1.  Lämpötilan mittausmenetelmä 

Lämpötilaloggerit ovat hyvä menetelmä lämpötilan jatkuvatoimiseen mittaamiseen veden alla. Loggerit ovat 

luotettavia ja kestäviä, ja niillä saavutetaan korkea tarkkuus vähäistenkin lämpötilamuutosten 

havaitsemiseksi. Vähä-Tiilijärvessä lämpötilan mittaamiseen eri vesikerroksissa käytettiin Star-Oddi Starmon 

Mini -lämpötilaloggereita. Loggeri mittaa lämpötilalukemia ja tallentaa kuhunkin mittaustulokseen 

reaaliaikaisen aikaleiman. Ennen aloitusta loggerit on kytkettävä yksitellen tietokoneeseen SeaStar-

ohjelmistoon mittausfrekvenssin asettamista varten. Mittausfrekvenssiksi Vähä-Tiilijärvelle asennettiin 30 

minuuttia.  

Tutkimuksissa käytettiin yhteensä yhdeksää lämpötilaloggeria. Näistä seitsemän asennettiin 6.6.2019 järven 

syvänteeseen, jossa vesisyvyys on noin 6,4 metriä (VT 1, Kuva 1). Loggerit asennettiin samaan köyteen 

ketjuksi siten, että ensimmäinen loggeri asetettiin lähelle pintaa 0,5 metrin syvyyteen, seuraava 1 metrin 

syvyyteen, ja loput metrin välein aina 6 metrin syvyyteen saakka. Narun toiseen päähän kiinnitettiin painoksi 

kivi ja toiseen päähän koho, jotta köysi pysyisi vertikaalisesti paikoillaan. Jotta mittaukset olisivat mahdollisia 

myös talvella jääpeitteiseen aikaan, koho asennettiin pinnan alle. Merkkinä pinnan yläpuolella oli keppi. 

Väliasemalle, joka sijaitsi järvellä syvänteen ja jäähdytysvettä tuovan putkenpään puolivälissä, asennettiin 

13.6.2019 vielä yksi lämpötilaloggeri lähelle pohjaa 4,25 metrin syvyyteen samalla tekniikalla (Kuva 1), mutta 

kesällä 2019 narun päässä oli pelkkä koho. Viimeinen loggeri asennettiin jäähdytysvesilinjan alimpaan 

tarkastuskaivoon.  

Mittaustulosten purkamista varten loggerit otettiin pois järvestä ja kytkettiin yksitellen SeaStar-

ohjelmistoon. Tämä tehtiin useampaan kertaan kesän aikana. Samalla lämpötilaloggerit, köydet ja kohot 

puhdistettiin niihin kertyneestä leväkasvustosta. Loggerit pyrittiin viemään takaisin järveen vielä saman 

päivän aikana, jotta aineistoon tulisi mahdollisimman lyhyt katkos. Jotta loggerit tulisivat asennettua samaan 

kohtaan kuin ennenkin, paikka varmistettiin GPS:n lisäksi jättämällä järveen merkkikoho mittauspaikan 

viereen aineiston purkamisen ajaksi. 

 

 
 
Kuva 1. Karttakuvassa Vähä-Tiilijärven mittauspisteet (Viljakainen 2019; syvyyskäyrät Ylönen 2019; Karttapohja ladattu osoitteesta: 

https://avaa.tdata.fi/web/avaa/openstreetmap). Oikealla väliaseman loggeri, joka kohtasi keväällä 2020 ilkivaltaa.  

https://avaa.tdata.fi/web/avaa/openstreetmap
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Vuonna 2020 osa mittausaineistosta menetettiin järvellä ilmenneen ilkivallan vuoksi. Väliaseman loggeri oli 

viety rantaan ja rikottu keväällä 2020 ennen kuin talven yli ulottuva mittausaineisto oli ehditty purkaa. Tämä 

aineisto menetettiin. Mittari korvattiin loppuvuodeksi syvänteellä 0,5 metrin syvyydessä olleella 

lämpötilaloggerilla. Myös osa kesän 2020 aineistosta oli hylättävä, sillä mittausketjua oli siirrelty useampaan 

otteeseen. Lisäksi yksi loggeri (syvänne, 4 m) oli lakannut toimimasta syksyllä 2019 talven ajaksi ja uudestaan 

syksyllä 2020 muutaman viikon ajaksi (syvänne, 2 m). Muutoin loggerit toimivat hyvin. 
 

2.2.  Lämpötilan ja liuenneiden aineiden vaikutus veden tiheyteen 

Lämpötila vaikuttaa oleellisesti veden tiheyteen. Raskaimmillaan vesi on 3,94 °C:een lämpötilassa (Kalff 

2002). Tästä ilmiöstä johtuu vuodenaikojen mukaan tapahtuva järven lämpötilakerrostuminen kesällä 

(pohjanläheinen vesi pintavettä viileäpää), käänteinen lämpötilakerrostuneisuus talvella jään alla (kylmin vesi 

pinnalla) sekä keväällä ja syksyllä tapahtuvat täyskierrot, jolloin eri syvyyksien vesimassat ovat tasalämpöisiä 

ja sekoittuvat. Järven eri vesikerrosten lämpötila sekä jäähdytysveden lämpötila vaikuttaa siihen, mihin 

vesikerrokseen jäähdystysvesi päätyy. 

Lämpötilan lisäksi veden tiheyteen vaikuttaa liuenneiden aineiden konsentraatio erityisesti murtovesissä ja 

suolajärvissä, makeissa vesissä vaikutus on vähäisempi. Veden sähkönjohtokyky heijastaa veden sisältämien 

ionien määrää. Jäähdytysveden johtokyky oli järven johtokykyä suurempi, joten sen tiheys on hieman 

vastaavan lämpöistä järvivettä suurempi. Sekä lämpötilan että johtokyvyn vaikutus veden ominaispainoon 

yritettiin huomioida, koska molemmat yhdessä voivat vaikuttaa siihen mihin vesikerrokseen jäähdytysvesi 

päätyy. Jäähdytysveden johtokyky oli ylimmästä tarkastuskaivosta otettujen vesinäytteiden perusteella 

keskimäärin 12 mS/m. Vähä-Tiilijärven pintaveden johtokyky vaihteli tutkimusvuosina 4-5 mS/m:n välillä. 

Pohjanläheisessä vedessä johtokyky oli ajoittain tätä korkeampi, enimmillään 6,9 mS/m. Pohjanläheisessä 

vedessä johtokykyä nostaa sedimentistä veteen liukenevat aineet etenkin heikkohappisina aikoina. 

Ionien vaikutus veden tiheyteen riippuu paitsi ionien määrästä, myös ionikoostumuksesta (Moreira ym. 

2016). Tällainen laskenta edellyttäisi kuitenkin tarkkaa tietoa sekä järven että jäähdytysveden 

ionikoostumuksesta. Koska sellaista ei ollut kaikilta osin saatavilla, päädyttiin tässä työssä käyttämään 

yksinkertaista kaavaa, jonka avulla liuenneen aineen konsentraatio voidaan arvioida johtokyvyn avulla 

(Leppäranta ym. 2017, s. 44). Tällä tavoin arvioitu liuenneiden aineiden paino lisättiin puhtaan veden 

ominaispainoon, mikä puolestaan arvioitiin lämpötilan huomioivan kaavan avulla (Kalff 2002, s.37; Kuva 2).  

 

 

Kuva 2. Veden tiheyden riippuvuus lämpötilasta. 

Kuvassa on lisäksi johtokyvyn avulla laskettu arvio 

liuenneiden aineiden vaikutuksesta veden 

ominaispainoon kahdella eri johtokykytasolla (ks. 

teksti). 
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3. Tulokset 

 
3.1.  Jäähdytysveden määrä 

Järveen lasketun jäähdytysveden kokonaismäärä on vuosittain ollut 13 952 – 59 681 m3 (keskiarvo 30 939 

m3; Kuva 3, Taulukko 1). Eniten jäähdytysvettä käytettiin vuonna 2018, jolloin kesä oli hyvin helteinen ja 

vähiten vuonna 2020. Myös vuosina 2015 ja 2019 jäähdytysvettä käytettiin keskimääräistä vähemmän. Jos 

määriä verrataan järven tilavuuteen ja pinta-alaan, vuonna 2018 jäähdytysvesi vastasi 21 % järven 

tilavuudesta, ja tutkimusvuosina 2019-20 vastaavasti 5-7 %. Jos oletettaisiin, että sadantaa, haihduntaa tai 

veden poistumaa järvestä laskuojan tai pohjavesiyhteyden kautta ei olisi, eikä järven pinta-ala veden noustua 

kasvaisi, olisi lisävesi kohottanut veden pintaa 60 cm vuonna 2018 ja tutkimusvuosina 14-20 cm (Taulukko 1). 

Jäähdytysveden käyttö palvelutalossa kasvaa ulkoilman lämpötilan ylittäessä 15 astetta. Käyttö painottuu 

kesäkuukausille (Kuva 4). Helteisen kesän 2018 ajalta ei ole saatavissa tarkempia kuukausitietoja 

jäähdytysveden käytöstä teknisten yhteysongelmien takia. Kokonaismäärä kesäkuukausille jaettuna toisi 

keskimääräiseksi vuorokausikäytöksi 480 m3 kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa (Vahanen Environment 2019), 

mikä vastaa järjestelmän käyttöä täydellä teholla. Talvella vettä on enimmillään johdettu Vähä-Tiilijärveen 

vain muutamia satoja litroja päivässä ja veden johtaminen on ollut satunnaista (Vahanen Environment 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Vähä-Tiilijärveen lasketun jäähdytysveden määrät vuosittain.  

 

 

Kuva 4. Vähä-Tiilijärveen lasketun jäähdytysveden määrät kuukausittain vuosina 2019 ja 2020.  

Taulukko 1. Vuosittain käytetyn jäähdytysveden 

kokonaismäärä, sen osuus järven koko 

tilavuudesta sekä jäähdytysveden teoriassa 

lisäämä veden korkeus (ks. teksti). 

Vuosi m3/vuosi

% Järven 

tilavuudesta

Vesikerroksen 

paksuus cm

2014 39 446 14 39

2015 16 596 6 17

2016 34 575 12 35

2017 32 114 11 32

2018 59 681 21 60

2019 20 204 7 20

2020 13 954 5 14
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Tutkimusvuosilta 2019 ja 2020 on olemassa tarkat käyttötiedot (Kuva 5). Talviaikaan vedenkäyttö on lähinnä 

järjestelmän ylläpitoon liittyvää. Tammi-maaliskuussa 2019 vettä johdettiin enimmillään 1,5 m3/vrk ja 

vuonna 2020 vain 0,7 m3/vrk. Vettä ei käytetty joka päivä.  

Keväällä 2019 veden käyttö lisääntyi nopeasti huhtikuun lopussa kevään ensimmäisinä lämpiminä päivinä 

(Kuva 5). Eniten vettä käytettiin 25.4.2019 (420 m3/vrk, enimmillään 17,6 m3/h). Toukokuussa 2019 käyttö oli 

vähäistä, vaikka kuun puolen välin jälkeen oli lyhyt hellejakso. Kesäkuusta syyskuun puoliväliin vettä käytetiin 

melko tasaisesti noin 180 m3/vrk, lukuun ottamatta heinäkuun 2019 alussa ollutta katkosta, joka johtui 

putkenpään muutostyöstä. Jäähdytysveden käyttö on yleensä ollut suoraan riippuvaista ulkoilman 

lämpötiloista, kuten vielä huhtikuussa 2019 tapahtui. Kesällä ilmeisesti kiinteistön jäähdytysjärjestelmän 

pumppu kierrätti vettä normaalia pienemmällä virtaamalla, mikä piti vedenottamon ”pyynnin” tasaisena, 

riippumatta ulkoilman lämpötilasta. Syyskuun puolivälin jälkeen käyttö vaihteli jälleen ilman lämpötilan 

mukaan ja aleni kohti talvikautta. Joulukuussa vettä käytettiin enimmillään enää 3,6 m3/vrk. 

Vuonna 2020 jäähdytysvettä alettiin käyttää runsaammin vasta toukokuussa (Kuva 5). Kesän aikana veden 

käyttö vaihteli sääolojen mukaan, eikä ollut tasaista kuten kesällä 2019. Silti vuorokaudessa johdettu 

vesimäärä jäi enimmilläänkin vajaaseen 180 m3/vrk:oon. Tutkimusvuosina 2019-2020 vettä johdettiin siis 

selvästi vähemmän kuin vuonna 2018, eivätkä vuorokautiset määrät nousseet lähelle 400 m3:ta huhtikuun 

2019 lyhytaikaista piikkiä lukuun ottamatta. 

 

 

 

 

Kuva 5. Vähä-Tiilijärveen lasketun jäähdytysveden määrät vuorokaudessa vuosina 2019 ja 2020. Jäähdytysveden käyttö loppui 

7.10.2020. 
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Kuvassa 6 on esitetty jäähdytysveden käyttö tunnin tarkkuudella molempien tutkimusvuosien kesä-, heinä- 

ja elokuun ajalta. Kuvasta nähdään, että kesällä 2019 vuorokautista vaihtelua ei juuri ollut, vaan pääosan 

kesää vettä johdettiin tasaisena virtana noin 7,4 m3 tunnissa. Sen sijaan vuonna 2020 johdetun veden määrä 

vaihteli ulkoilman lämpötilasta riippuen päivittäin sekä myös vuorokauden eri aikoina. Kesäkuun 

loppupuolella vettä käytettiin enimmillään reilu 7 m3/h. Heinäkuun alussa ilman viiletessä käyttö laski noin 

kahteen kuutioon tunnissa. Heinäkuun loppupuolen hellejakso nosti käytön jälleen yli seitsemään kuutioon, 

ja käyttö oli reilun viikon ajan tasaista. Tämän jälkeen käyttö alkoi jälleen vaihdella ulkoilman lämpötilan 

mukaan.  

 

 

 

Kuva 6. Vähä-Tiilijärveen lasketun jäähdytysveden määrät (sininen käyrä, 1-akseli) tunnin tarkkuudella kesällä 2019 ja 2020. Käyrässä 

nähtävät akselin yläpuolelle sekä nollaan ulottuvat terävät piikit johtuvat siitä, että joskus tuntikohtainen arvo on tallentunut vasta 

seuraavaan tunnin kohdalle. Kyseessä ei siis ole todellinen heilahdus käyttömäärässä. Kuvaan on toiselle akselille piirretty myös 

järjestelmässä mitattu, järveen johdettavan veden lämpötila (punainen käyrä). Puuttuvat lämpötilatiedot piirtyvät viivadiagrammissa 

nollaksi, eli äkilliset nollaan ulottuvat laskut eivät ole todellisia lämpötiloja. 

 

3.2.  Jäähdytysveden lämpötila  

Jäähdytysjärjestelmässä tallennetaan myös järveen laskettavan veden lämpötilaa. Kuvista 6 ja 7 voidaan 

havaita, ettei lämpötila ollut aina sama, vaan se vaihteli vuorokautisesti. Kesällä 2019 johdetun veden 

lämpötila oli alkukesällä alimmillaan noin 7 asteista, loppukesää kohden yli 8 asteista. Vuorokauden ylimmät 

lämpötilat kohosivat kesällä säännöllisesti 12-13 asteeseen. Myös kesällä 2020 alimmat lämpötilat vaihtelivat 

8 asteen molemmin puolin ja ylimmät lämpötilat olivat pääsääntöisesti 12-13 asteen tuntumassa. Talvella 

tilanne oli toinen. Virtausmäärät olivat pieniä, ja vesi oli tammi-maaliskuussa molempina vuosina 

käytännössä huoneenlämpöistä (23-24 asteista). Marras-joulukuussa 2019 virtaukset olivat myös varsin 

pieniä, mutta lämpötilat vaihtelivat enemmän. 
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Kuva 7. Vähä-Tiilijärveen lasketun jäähdytysveden lämpötila järjestelmässä mitattuna vuosina 2019 ja 2020.  

 

Lämpötilan vuorokautista vaihtelua on tarkasteltu lähemmin kolmen vuorokauden jaksoina kuvassa 8. 

Huhtikuussa 2019, kun järjestelmää käytettiin noin kahden vuorokauden ajan lähes täydellä teholla (17,5 

m3/h), järveen laskettavan veden lämpötila pysyi 6,8 asteessa. Kesällä järjestelmää käytettiin tasaisesti, 

mutta virtaus oli alhaisempi (7,5 m3/h). Tällä virtaamalla vesi ehti lämmetä jäähdytysjärjestelmässä päivän 

kuumimpana aikana yli 12 asteeseen, ja laski yöllä noin 7,5 asteeseen. Kesäkuussa 2020 jäähdytys-

järjestelmässä virtaama vaihteli käyttötarpeen mukaan siten, että virtaama oli aamuyöllä alimmillaan vain 

reilu 2 m3/h. Virtaus nousi aamulla ulkoilman lämpötilan noustessa ylittäen keskipäivään mennessä 6 m3/h. 

Illalla käyttö alkoi jälleen laskea yötä kohden. Veden lämpötila ei laskenut virtaaman noustessa, vaan ilman 

lämmetessä vedenkin lämpötila alkoi nousta kohoten päivällä reiluun 13 asteeseen. Sen sijaan yöllä veden 

lämpötila painui 8-9 asteeseen.  

Näyttäisi siltä, että kun järjestelmää käytetään täydellä teholla vesi ei ehdi juurikaan lämmetä järjestelmässä. 

Tämä lienee ollut tilanne myös kesällä 2018. Kesällä 2019 ja 2020 virtauksen enimmäismäärä oli sen verran 

alhaisempi, että vesi ehti päivällä lämmetä lämmönvaihtimessa, minkä vuoksi myös järveen johdettavan 

veden lämpötila vaihteli vuorokauden ajan mukaan. Kesällä 2019 virtaus oli varsin tasainen, jolloin järveen 

meni vaihtelevan lämpöistä vettä tasaisesti vuorokauden eri aikoina. Kesällä 2020 virtauksen ollessa päivällä 

suurimmillaan, järveen menevä vesi oli lämpimämpää kuin yöllä, jolloin virtaus oli vähäisempää. Heinäkuun 

puolivälissä 2020 oli kuitenkin lyhyt jakso, jolloin vettä laskettiin tasaisesti, eikä lämpötilassa havaittu 

vuorokausivaihtelua. 



8 
 

 

 

 

Kuva 8. Vähä-Tiilijärveen lasketun jäähdytysveden määrä (sininen käyrä, 1-akseli) ja lämpötila (punainen käyrä, 2-akseli) tunnin 

tarkkuudella kolmen vuorokauden ajalta huhtikuussa 2019, kesäkuussa 2019 ja kesäkuussa 2020. Puuttuvat lämpötilatiedot piirtyvät 

viivadiagrammissa nollaksi, eli nollaan ulottuvat laskut eivät ole todellisia lämpötiloja. 

 

3.3.  Tarkastuskaivon lämpötilamittaus 

Lämpötilamittaus alimassa tarkastuskaivossa aloitettiin 13.6.2019. Kesällä 2019 lämpötilaloggerilla 

alimmassa tarkastuskaivossa mitatut lämpötilat heijastelivat jäähdytysvesijärjestelmässä mitattuja lähtevän 

veden lämpötiloja (Kuva 9). Sekä korkeimmat että alhaisimmat lämpötilat tasoittuivat kuitenkin hieman 

tarkastuskaivoon tultaessa. Lämpötilat voivat muuttua putkessa matkalla palvelutalosta järven rantaan. 

Lisäksi alin tarkastuskaivo on järven pinnan tasossa, joten sekoittumista järviveteen tapahtuu jo kaivossa. 

Tarkastuskaivo on lähellä rantaa, joten siinä mitattu lämpötilaa vastannee melko hyvin järveen päätyvän 

veden lämpötilaa. Veden lämpötilan vuorokautinen vaihtelu kaivossa oli kuitenkin yhtä selvää kuin 

järjestelmästä lähtevässä vedessä. Selvintä vaihtelu oli hellejaksojen aikana.  

Kesällä 2019 järveen päätyvä vesi ei siis ollut koko ajan tasalämpöistä, vaan lämpötila vaihteli 

vuorokaudenajan mukaan enimmillään jopa 5 astetta. Kesäkuukausien aikana järjestelmästä lähtevä vesi oli 
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keskimäärin 9,0 asteista, ollen kylmimmillään 7,1 asteista ja lämpimimmillään 14,5 asteista, kun aineistosta 

poistetaan ajanjaksot, jolloin virtausta ei ollut lainkaan ja vesi lämpeni putkistossa sen vuoksi erityisen paljon. 

Tällaisia katkoksia oli 3.-4.7.2019 tehty putken muutostyö sekä lyhempi katkos 7.7.2019. Tarkastuskaivosta 

mitattuna kesä-elokuun vastaava keskiarvo oli 9,2 astetta ja vaihteluväli 7,2  ̶13,4 astetta. 

 

 

Kuva 9. Lahden Talojen mittausjärjestelmästä järveen lähtevän jäähdytysveden lämpötila (punainen) sekä jäähdytysvesiputken 

alimmassa tarkastuskaivossa olleen loggerin tallentamat lämpötilat kesällä 2019 (musta). Puuttuvat lämpötilatiedot piirtyvät 

viivadiagrammissa nollaksi, eli nollaan ulottuvat laskut eivät ole todellisia lämpötiloja. Kuvassa näkyy taustalla vaalealla värillä myös 

ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu. Ilman lämpötilat on haettu Ilmatieteenlaitoksen Sopenkorven mittausasemalta.   

 

Syksyllä 2019 ilman lämpötilan laskiessa alle 15 asteeseen ja virtauksen vähentyessä vesi 

jäähdytysjärjestelmässä ehti lämmetä yhä enemmän. Kuvasta 10 nähdään, että tarkastuskaivossa mitattu 

lämpötila jatkoi syksyn ja talven edetessä laskuaan, vaikka jäähdytysveden lämpötilat nousivat. Vähäinen 

järjestelmästä tuleva vesimäärä ei riittänyt lämmittämään vettä järven pinnantasolla olevassa 

tarkastuskaivossa, vaan vesi kylmeni matkalla ja sekoittui jo tarkastuskaivossa kylmään järviveteen.  

Kuvasta 10 nähdään myös, että talviaikana virtaus tuli pieninä järjestelmän käyttöön liittyvinä piikkeinä, joista 

merkittävin tapahtui yleensä klo 12. Tämä nähdään äkillisenä, alle asteen suuruisena lämpötilan 

kohoamisena tarkastuskaivossa 1-1,5 h kuluttua, minkä jälkeen vesi kaivossa alkoi jälleen viiletä. Joulukuussa 

veden lämpötila tarkastuskaivossa painui alle 5 asteeseen (ka 4,3 astetta). Tammikuussa tarkastuskaivon 

veden keskilämpötila oli 3,1 astetta ja maaliskuussa enää 2,0 astetta. Vielä huhtikuussakin vesi oli viileää 

lukuun ottamatta kahta, hieman suuremmasta virtauspiikistä johtuvaa lämpötilan nousua. Vaikka 

jäähdytysjärjestelmässä mitatut lämpötilat olivat talvella korkeita, järveen saakka mennessään vesi oli 

talvella selvästi alle 5 asteista. Helmikuussa havaitut hetkelliset painumat lähelle nollaa johtuvat 

mahdollisesti lumen sulamisveden valumisesta tarkastuskaivoon ilman lämpötilan noustua. 

Alimmassa tarkastuskaivossa veden lämpötila alkoi kohota 5 asteen yläpuolelle vasta toukokuussa (Kuva 11). 

Veden lämpötila nousi hetkittäin toukokuun 2020 alussa, kun virtausta kohotettiin hetkellisesti 7,4 m3/h:oon 

useampana päivänä. Toukokuun lopussa virtaus pidettiin tällä tasolla reilun 10 päivän ajan. Jäähdytysvesi oli 

alle 7 asteista ja tarkastuskaivossa veden lämpötila nousi kohti tätä lämpötilaa. Kaikki loggerit haettiin pois 

29.5.2020 järvellä ilmenneen ilkivallan takia, minkä vuoksi aineistossa on katkos 9.6.2020 asti. 
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Kuva 10. Lahden Talojen mittausjärjestelmästä järveen lähtevän jäähdytysveden lämpötila (punaiset pisteet), virtaama (oranssi viiva) 

sekä jäähdytysvesiputken alimmassa tarkastuskaivossa olleen loggerin tallentamat lämpötilat (musta viiva) syksyllä 2019 (yläkuva) 

sekä kevättalvella 2020 (alakuva). Kuvissa näkyy taustalla vaalealla värillä myös ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu 

(Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema).  

 

Kesäkuussa 2020 lämpötilat tarkastuskaivossa muistuttivat edellisen kesän lämpötiloja 

vuorokausivaihteluineen (Kuva 11). Heinäkuun puolivälin jälkeisellä hellejaksolla jäähdytysvettä laskettiin 

tasaisemmin, eikä jäähdytysveden lämpötilassa ollut havaittavissa vuorokausivaihtelua. Myös 

tarkastuskaivossa veden lämpötila laski vajaan viikon ajaksi lähelle 8 astetta. Tämän jälkeen 

vuorokausivaihtelua alkoi jälleen esiintyä. Kesä-elokuussa tarkastuskaivosta mitattu veden lämpötila oli 

keskimäärin 10,1 °C ja vaihteluväli 7,9  ̶14,4 °C, eli hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. 
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Syyskuussa 2020 vettä laskettiin ajoittain 7,3 m3/h, mikä näkyi äkillisenä lämpötilan laskuna tarkastuskaivossa 

alle 10 asteeseen. Kun virtaus oli lähellä nollaan, lämpötila tarkastuskaivossa kohosi 10 asteen yläpuolelle. 

Syyskuun lopusta lokakuun alkuun virtaustauksessa ei ollut samanlaisia taukoja ja lämpötila pysyi pidemmän 

jakson alle 10 asteessa. Jäähdytysveden käyttö päättyi 7.10.2020. 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Lahden Talojen mittausjärjestelmästä järveen lähtevän jäähdytysveden lämpötila (punaiset pisteet), virtaama (oranssi viiva, 

2-akseli) sekä jäähdytysvesiputken alimmassa tarkastuskaivossa olleen loggerin tallentamat lämpötilat (musta viiva) yläkuvassa touko 

– elokuulta ja alakuvassa syys-marraskuulta 2020. Kuvissa näkyy taustalla vaalealla värillä myös ilman lämpötilojen vuorokautinen 

vaihtelu (Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema).  
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3.4.  Syvänne ja väliasema 

Kesä 2019 

Mittausten alkaessa kesäkuun 2019 alkupuolella käynnissä oli hellejakso ja järvi oli jo selvästi kerrostunut 

lämpötilan suhteen. Kuvasta 12 nähdään, kuinka helteet tai viileämmät jaksot vaikuttivat nopeasti 

pintaveden lämpötiloihin. Pintaveden lämpötila 1 metrin syvyyteen saakka seuraili myös ilman lämpötilan 

vuorokausivaihteluita. Kesäkuussa oli vielä toinenkin hellejakso, mutta heinäkuun alussa ilma viileni selvästi, 

samoin pintaveden lämpötilat. Heinäkuun lopussa oli kuitenkin reilun viikon kestänyt hellejakso, jonka 

päätteeksi pintaveden lämpötilat olivat kesän korkeimmissa lukemissa ylittäen hetkellisesti jopa 25 astetta. 

Elokuu oli keskimäärin viileämpi, ja pintavesi pysyi pääsääntöisesti alle 20 asteisena. 

Vielä 2 metrin syvyydelläkin oli havaittavissa vuorokautista vaihtelua lämpötiloissa. Lämpimillä jaksoilla 

kerrostuminen kuitenkin voimistui ja 2 metrin vesikerros jäi pintavettä viileämmäksi, vaikka se kesä- ja 

heinäkuussa lämpenikin ajoittain yli 20 asteeseen. Viileämmän jakson alussa voidaan 2 metrin lämpötiloissa 

nähdä nopea, hetkellinen lämpötilan nousu, kun jäähtyvä pintavesi pääsee sekoittumaan siihen. Viileän sään 

jatkuessa vesi sekoittuu 2 metriin saakka ja nämä pintavesikerrokset viilenevät yhdessä, kunnes lämpimän 

jakson alkaessa kerrokset alkavat jälleen erottua pintaveden lämmetessä nopeammin. 

Viileimmillä jaksoilla sekoittuminen ulottui 3 metrin vesikerrokseen asti, mutta tämä vesikerros oli suojaisalla 

Vähä-Tiilijärvellä kesäkerrostuneisuuskaudella jo selvemmin erillinen. Varsinainen harppauskerros, eli suurin 

muutos lämpötilassa tapahtui kesäkuussa 3-4 metrin välillä. Heinä-elokuussa lämpötilan harppauskerros oli 

kuitenkin pääosin syvemmällä, 4-5 metrin välissä. Kolmen metrin vesikerros lämpeni kesäkuussa ja viileni 

hieman heinäkuun alussa ilman viiletessä. Heinäkuun lämpimämmän jakson alkaessa vesi 3 metrin 

kerroksessa ei kuitenkaan lämmennyt, vaan aluksi jopa hieman viileni. Neljän metrin vesikerros lämpeni 

hiljalleen heinäkuun puoleenväliin saakka, mutta sen jälkeen lämpeneminen pysähtyi, vaikka järvellä oli pitkä 

hellejakso. 

 

 

Kuva 12. Syvänteessä olevien loggereiden tallentamat lämpötilat eri vesisyvyyksissä kesällä 2019. Tumma pystyviiva indikoi 

ajankohtaa, jolloin jäähdytysveden putken pään rakennetta ja korkeutta muutettiin. Kuvassa näkyy myös vaalealla värillä ilman 

lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema). Alareunan nuolet osoittavat datan 

purkuajankohdat, jolloin mittaukseen on tullut pieni häiriö.  
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Tulosten perusteella näyttää siltä, että heinäkuussa viileämpää vettä tuli 3 metrin vesikerrokseen. Ilmiö 

vaikutti lämpötiloihin myös 4 metrin vesikerroksessa.  Elokuun alussa pintavesi viilentyi voimakkaasti 

hellejakson jälkeen ja sekoittui 3 metriin saakka. Myös neljän metrin vesikerroksessa havaitaan tuolloin 

nousu, joka kertoo osittaisesta pintaveden sekoittumisesta neljän metrin vesikerrokseen saakka. Syvimmissä, 

5 ja 6 metrin vesikerroksissa tapahtui kesän mittaan hidasta, varsin tasaista lämpenemistä. Alkukesällä 

lämpötilat olivat 5 metrin syvyydellä 6-7 asteessa ja loppukesällä yli 10 asteessa. Syvemmällä, 6 metrissä, 

lämpötila nousi kesän aikaan reilusta 6 asteesta lähes 9 asteeseen. Tämän luonnollisen 

lämpenemiskehityksen lisäksi ei syvimmissä vesikerroksissa havaita mitään poikkeuksellista. 

Järven lämpötiloissa kesällä 2019 tapahtuneet muutokset vaikuttavat pääosin luonnollisilta ja johtuvat ilman 

lämpötilan vaihteluista sekä eri lämpöisen veden tiheyseroista aiheutuvasta normaalista kerrostumis-

ilmiöstä. Heinäkuun alussa 3 metrin vesikerroksessa havaittiin kuitenkin viilenemistä, mikä näkyi myös 4 

metrin vesikerroksen lämpötiloissa. Tämä on merkki jäähdytysvedestä. 

Putken pään ja syvänteen välissä ns. väliasemalla oli pohjan lähellä mittaamassa yksi loggeri. Vesisyvyys 

alueella oli noin 4,25 m, mikä on juuri harppauskerroksen rajalla tai alapuolella. Alkukesästä 2019 painona 

käytettyyn tiiliskiveen sidottu loggeri on todennäköisesti joutunut pehmeällä pohjalla osittain 

pohjasedimentin sisään, sillä lämpötiloissa ei näy lainkaan tyypillistä, narun ja veden liikkeestä johtuvaa 

pientä värähtelyä, kuten syvänteen loggereissa (Kuva 13). Väliaseman tuloksista nähdään lähinnä pohjan 

läheisen veden hidas lämpiäminen kesä- ja heinäkuun aikana reilusta 8 asteesta noin 12 asteeseen. 

Elokuun alussa väliaseman loggeri asennettiin naruun hieman ylemmäs, jottei se uppoaisi painon mukana 

liian syvälle pohjaan. Lämpötila-aineisto näyttääkin aivan erilaiselta (Kuva 13). Värähtelyt eivät kuitenkaan 

ole samanlaisia kuin syvänteellä havaitut, jossa lämpötilan nopeat vaihtelut liittyvät normaaliin turbulenssiin, 

jota aiheuttaa myös tuulen keppiin aiheuttama heilunta. Väliasemassa vaihtelu ei ole ainakaan samassa 

mitassa satunnaista. Lämpötila laskee muutamia kertoja jyrkästi hieman alhaisemmalle tasolle (kuten 9.-

12.8. ja 29.8.), mitä seuraa jyrkkä nousu ylös. Näitä muutoksia ei voida selittää jäähdytysveden virtaaman 

muutoksilla, sillä veden virtaus oli tuolloin tasaista (Kuvat 5 ja 6). Tasaisella pohjalla virtaus ei kuitenkaan 

kulje piikkisuorasti syvälle päin vaan se huojahtelee enemmän tai vähemmän satunnaisesti. Kun mittakaava 

on paljon suurempi kuin turbulenssissa, heilahteluista tulee isompia. Toisaalta käytössä oli pelkkä koho kepin 

sijaan, mikä voi selittää erilaista turbulenssia, jos narun liike on ollut laajempaa. Elokuussa väliaseman 

loggerin tallentamat lämpötilat vaihtelivat välillä 12,1  ̶14,2 °C keskiarvon ollessa 13,2 °C. Kuten kuvasta 13 

nähdään, tarkastuskaivossa vesi oli pääosan kesää kylmempää kuin väliasemalla. Jos kylmempi vesi kulki 

pohjaa pitkin kohden syvännettä väliaseman ohi, näytti se väliasemalle tultaessa jo osin sekoittuneen 

pintaveteen ja lämmenneen vähintään 12 asteiseksi 

Syvänteellä syvin vesikerros (6 m) oli kesä- ja heinäkuun kylmempää, kuin järveen tarkastuskaivosta tuleva 

vesi (Kuva 13). Vasta elokuun puolen välin jälkeen pohjanläheinen vesi oli lämmennyt niin, että se oli saman 

lämpöistä kuin jäähdytysveden vuorokausivaihtelun kylmimmät lämpötilat. Jäähdytysveden lämpötilat 

kesäkuussa vaihtelivat vastaten 3,5-5 metrin lämpötiloja, heinäkuussa 4-5,5 metrin lämpötiloja ja elokuussa 

4,5-6 metrin lämpötiloja. Lämpötilaerot vesikerroksissa olivat sen verran suuria, että johtokyvyn 

huomioiminen lämpötilan lisäksi ominaispainossa ei muuttanut tilannetta (Kuva 13 alla). 

Tämän tarkastelun pohjalta jäähdytysvesi ei ole voinut koko kesää kulkeutua pohjaa pitkin syvimmän 

vesikerroksen alle, vaan se on mennyt vaihtelevasti eri vesisyvyyksiin. Jos vesi johtuisi sekoittumatta suoraan 

syvänteelle, olisi se lämpötilojen ja ominaispainon perusteella mennyt alkukesästä 3,5-5 metrin syvyyksiin, ja 

loppukesästä 4,5-6 metrin syvyyksiin. Vesi on luultavasti sekoittunut ainakin osittain pintaveteen (mihin 

putken muutoksella pyrittiin), mikä selittäisi sen, että alimmat väliasemalla havaitut lämpötilat olivat 12 

astetta. Tämä vastaisi elokuussa syvänteellä 4-5 metrin syvyydessä vallinneita lämpötiloja. Jäähdytysvesi on 

saattanut sekoittua ympäröiviin vesikerroksiin edelleen matkalla kohti syvännettä. On mahdollista, että 
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syvänteellä heinäkuussa 3-4 metrin vesikerroksissa havaittu viileneminen johtui jäähdytysvedestä joko 

suoraan, tai niin, että vettä tuli lähinnä 4 metrin vesikerrokseen, mikä nosti viileämpää vettä 3 metriin saakka.  

Järvellä ei nähty kesän aikana ennustettua alusvesikerroksen paksuuntumista, vaan pikemminkin 

harppauskerroksen aleneminen.  

 

 

 

 

 

Kuva 13. Yläkuvassa syvänteen loggereiden tallentamat lämpötilat syvimmissä vesisyvyyksissä kesällä 2019. Kuvassa on esitetty 

vertailun vuoksi myös väliaseman eli syvänteen ja putken pään puolivälissä, pohjanläheisessä vedessä olleen loggerin tallentamat 

lämpötilat (vihreä viiva) sekä tarkastuskaivosta mitatut lämpötilat (musta viiva). Ilman lämpötila ja alareunan nuolet ovat kuten 

kuvassa 12. Alakuvassa syvänteen ja tarkastuskaivon lämpötilojen perusteella on laskettu veden ominaispaino, johon on lisätty 

johtokykyyn perusteella arvio ionien painosta ko. vesisyvyyksissä ja jäähdytysvedessä. Y-akselin asteikko on käänteisessä 

järjestyksessä, joten raskain vesi on kuvassa alimpana. 
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Syksy 2019 

Syyskuun alun lämpimien päivien jälkeen ilma alkoi hitaasti viiletä ja vesi sekoittua kolmen metrin syvyyteen 

asti (Kuva 14). Tämän jälkeen viileneminen nopeutui. Järvi sekoittui 4 metriin asti hieman ennen kuun 

puoltaväliä ja 5 metriin saakka hieman sen jälkeen. Pohjaan saakka järvi sekoittui 23.9.2019, minkä jälkeen 

ilma hieman lämpeni ja viileneminen pysähtyi veden lämpötilan ollessa noin 10 asteista. Lokakuun aikana 

järvivesi viileni edelleen alle viiteen asteeseen. Järvi jäätyi marraskuun alussa, ja lämpötila-aineistosta 

voidaan nähdä käänteisen talvikerrostuneisuuden syntyminen. Pintaveden jäähtyessä alle 2 asteeseen 

pohjanläheinen vesikerros jäi noin 4,5 asteiseksi.  

 

 

 

Kuva 14. Yläkuvassa syvänteessä sekä tarkastuskaivossa olleiden loggereiden tallentamat lämpötilat eri vesisyvyyksissä syksyllä 2019 

Vaalealla värillä on esitetty ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema) ja nuolilla 

lämpötila-aineiston purkuajankohdat. Alakuvassa lämpötilojen ja johtokyvyn perusteella laskettu veden ominaispaino. Y-akselin 

asteikko on käänteisessä järjestyksessä, joten raskain vesi on kuvassa alimpana. Kuvaan on otettu tarkemmin marraskuu, jolloin jään 

alla havaittiin erikoista pintaveden sekoittumista. 
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Syksyn edetessä samanlaisia äkillisiä lämpötilan laskuja ja nousuja kuin elokuussa ei enää havaittu 

väliasemalla. Syystäyskierron alkaessa väliasemalla on havaittavissa samanlainen lämpötilan kehitys kuin 

syvänteellä. Syksyn aikana järven luonnolliseen syystäyskiertoon liittyvät tapahtumat olivat vallitsevia, eikä 

aineistosta havaita jäähdytysveden mahdollisia vaikutuksia. Myös jäähdytysveden virtaamat syyskaudella 

pienenivät (Kuvat 5 ja 10). Tarkastuskaivon lämpötila vastasi kuitenkin syyskuussa syvimmän vesikerroksen 

lämpötiloja. Syystäyskierron alettua ja järviveden viilennyttyä tilanne kääntyi toisin päin, ja vesi 

tarkastuskaivossa oli järvivettä lämpimämpää. Syyskuussa vesi on siis voinut johtua syvänteeseen, ja 

lokakuusta eteenpäin pintaveteen. 

Järven jäädyttyä marraskuussa jään alla havaittiin erikoisia muutoksia (Kuva 14). Pintaveden sekoittuminen 

jään alla kahteen, jopa lähes 3 metriin ei ole tyypillistä. Marraskuun alussa järven jään päällä oli runsaasti 

vettä. Jos sitä joutui jään alle, on se voinut saada aikaan konvektioita. Toisaalta, jos lämpötilatulokset 

muunnetaan ominaispainoksi, havaitaan, että jään alaista sekoittumista saattoi aiheuttaa myös 

jäähdytysvesi, sillä tarkastuskaivosta mitattuna sen tiheys kyseisenä sekoittumisajankohtana vastasi 0,8-2 

metrin vesikerrosten ominaispainoa. Lämpötilan edelleen laskiessa tarkastuskaivossa, vedestä tuli koko ajan 

raskaampaa, jolloin sen paino alkoi vastata pintavesikerrosten sijaan pohjanläheisen veden painoa.  

Talviaikana lämpötila- ja tiheyserot eri vesikerrosten välillä olivat hyvin pieniä. Tämä tuo haasteita 

ominaispainotarkasteluun, kun ollaan lähellä 4 asteen lämpötilaa. Todennäköisesti pohjanläheisen veden 

ionivahvuus oli laskennassa käytettyä selvästi suurempi. Pohjanläheinen (6 m) vesi oli selvästi yli 4 asteista, 

jolloin sen tiheys pelkän lämpötilan perusteella olisi pienempi kuin 5 metrin vesikerroksessa. Tämän vuoksi 

ominaispainokuvissa syvimmät vesikerrokset ovat osin väärässä järjestyksessä (Kuvat 14-16 alakuvat). 

 

Talvi 2019-2020 

Talvi oli hyvin leuto ja isoimmat järvet vuoroin jäätyivät, vuoroin sulivat, kun lämpötila vaihteli nollan 

molemmin puolin. Suojaisella Vähä-Tiilijärvellä oli kuitenkin koko talven pysyvä jääpeite ja käänteinen 

lämpötilakerrostuneisuus (Kuva 15). Jääpeitteen vallitessa veden liikkeet ovat vähäisiä, mikä näkyi loggerien 

tallentamien lämpötilojen tasaisuutena. Pohjanläheisen veden lämpötila oli talviaikaan 4,3-4,8 astetta. 

Viileintä vesi oli joulukuun lopussa, jolloin pohjanläheisessä vedessä havaittiin pientä viilenemistä. 

Tammikuussa puolestaan kahden metrin vesikerroksessa on säännönmukaista lämpötilan heilahtelua, mitä 

on vaikea selittää luonnollisilla syillä.  

Kun tarkastellaan alimman tarkastuskaivon mittaustuloksia, havaitaan, että syvimmässä vesikerroksessa 

joulukuussa havaittu viilenemisjakso osuu ajankohtaan, jolloin lämpötilat tarkastuskaivossa olivat 4-5 asteen 

välillä, eli vastasivat pohjanläheisen veden lämpötiloja (Kuva 15). Ominaispainotarkastelussa vesi 

tarkastuskaivossa oli tuolloin syvänteen vettä raskaampaa. Pienet hyppäyksenomaiset nousut 

tarkastuskaivon lämpötilassa edustavat virtaustapahtumia (vrt. Kuva 10). Heilahtelut 2 metrin syvyydessä 

osuvat ajankohtaan, jolloin tarkastuskaivon veden tiheys saavutti 2 metrin vesikerroksen tiheyden. Veden 

lämpötila tarkastuskaivossa laski talven edetessä alle neljään asteeseen, jolloin siitä tuli koko ajan 

keveämpää. Tammikuun puolivälissä tarkastuskaivon veden lämpötila vaihteli 3 asteen molemmin puolin, 

mikä vastaisi 2 metrin syvyydessä havaitun heilahtelujakson lämpötiloja.  

Näyttäisi siltä, että heilahteluja havaittiin voimakkaimmin aina siinä vesikerroksessa, jonka lämpötilaa ja 

tiheyttä tarkastuskaivosta mitattu vesi kulloinkin vastasi. Vaikka pulsseina tulevat virtaamat olivat pieniä, ne 

voidaan havaita, koska talvella jäänalainen systeemi on muutoin hyvin häiriötön erilaisista virtauksista. Näin 

ollen vaikuttaisi siltä, että jäähdytysvesi olisi mennyt alkutalvella syvimpään veteen, keskitalvella osin 

keskimmäisiin vesikerroksiin, ja kevättalvella pintakerroksiin. 
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Kuva 15. Yläkuvassa syvänteessä ja tarkastuskaivossa olevien loggereiden tallentamat lämpötilat eri vesisyvyyksissä talvella 2019-20. 

Taustalla vaalealla värillä näkyy myös ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Sopenkorven mittausasema). Alakuvassa 

lämpötilojen ja johtokyvyn perusteella laskettu veden ominaispaino. Y-akselin asteikko on käänteisessä järjestyksessä, joten raskain 

vesi on kuvassa alimpana. 

 

Kevät 2020 

Lämpötilamittausten perusteella jäät Vähä-Tiilijärvellä alkoivat hiljalleen sulaa maaliskuun puolivälin jälkeen, 

jolloin järven pintaveden lämpötilat alkoivat nousta ja pintavesi sekoittua syvempiin vesikerroksiin (Yläkuva 

16). Hoitokalastusten alkaessa 6.4.2020 järvi oli osittain sula, mutta itälaidaltaan vielä jäässä. Lämpötila-

aineistosta nähdään, että kevättäyskierto oli tuolloin käynnissä ja järvi sekoittui syvänteellä pohjaa myöten 

veden lämpötilan ollessa kauttaaltaan alle 4 asteista. Tämän jälkeen vesi alkoi lämmetä, mutta ilman 

viiletessä lämpeneminen pysähtyi. Kesäkerrostuneisuus alkoi kehittyä huhtikuun puolivälin jälkeen. 

Toukokuun loppuun mennessä pintavesi oli 16-18 asteista ja pohjanläheinen vesikerros oli lämmennyt noin 

6 asteiseksi. 
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Tarkastuskaivossa lämpötila oli koko kevään järvivettä viileämpää. Kun tarkastellaan tilannetta 

ominaispainojen kautta, havaitaan että tarkastuskaivossa viileämpi vesi oli maalis-huhtikuussa pääosin 

järvivettä keveämpää (Alakuva 16). Huhtikuun puolivälin jälkeen tilanne kuitenkin muuttui. Järven alkaessa 

kerrostua tarkastuskaivossa vesi oli järvivettä raskaampaa koko toukokuun ajan. Näin ollen jäähdytysvesi on 

voinut johtua maalis-huhtikuussa pääosin pintakerroksiin, ja huhtikuun lopusta lähtien syvimpiin 

vesikerroksiin.  

 

  

 

 

 

Kuva 16. Yläkuvassa syvänteessä ja tarkastuskaivossa olleiden loggereiden tallentamat lämpötilat keväällä 2020. Kuvassa näkyy 

taustalla vaalealla värillä myös ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Sopenkorven mittausasema). Alakuvassa lämpötilojen ja 

johtokyvyn perusteella laskettu veden ominaispaino. Y-akselin asteikko on käänteisessä järjestyksessä, joten raskain vesi on kuvassa 

alimpana. 
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Keväällä jään sulamiseen, kevättäyskiertoon ja järven kesäkerrostumisen muodostumiseen liittyvät 

luonnolliset tapahtumat olivat vallitsevia, ja jäähdytysveden vaikutuksia on vaikea havaita. Lisäksi virtaamat 

olivat vielä pieniä lukuun ottamatta muutamia piikkejä, jotka näkyivät tarkastuskaivon veden lämpötilan 

kohoamisena. Maaliskuun puolivälin jälkeen pintavedessä näkyy yksittäinen piikki (lämpötilan äkillinen 

alenema). Syy saattaa olla jokin muu, mutta tuolloin pintavettä viileämpi jäähdytysvesi johtui ominaispainon 

perusteella pintaan. 

Väliaseman loggeriaineisto talven ja kevään ajalta menetettiin. Ilkivalta ja väliaseman loggerin 

rikkoontuminen havaittiin 29.5.2020. Samalla kaikki loggerit haettiin varmuuden vuoksi pois järvestä, koska 

kevään ja talven aineistot olivat vielä purkamatta. Loggerit asennettiin uudelleen järveen vasta 9.6.2020, 

minkä vuoksi aineistossa on kesän alussa useamman päivän katkos. 

 

Kesä 2020 

Loggeriketjut eivät saaneet kesäkuussa olla rauhassa. Loggerit saatiin järveen takaisin mittaamaan 9.6.2020 

(Kuva 17). Kuitenkin jo 14.6.2020 väliaseman mittausaineistossa tapahtui muutos. Pohjanläheisen, noin 4 

metrin syvyydessä sijaitsevan loggerin tallentamat lämpötilat vastasivat kesäkuun alkupuolella syvänteeltä 4 

metrin syvyydestä mitattuja lämpötiloja ja lämpötilassa oli pienestä liikkeestä johtuvia värähtelyjä, jotka ovat 

tyypillisiä narussa kiinni olevalle loggerille. Iltapäivällä 14.6.2020 tapahtui lähes asteen suuruinen lasku 

lämpötilassa ja värähtelyt loppuivat. Tämä viittaa siihen, että loggeri joutui osittain pehmeän pohja-

sedimentin sisälle. Todennäköisesti loggeria oli vedetty matalampaan veteen, jolloin naru löystyi eikä koho 

enää kannatellut loggeria. Siirto oli kuitenkin sen verran pieni, ettei sitä huomattu ennen kuin dataa 

tarkastelemalla. Syvänteen loggeriketju oli puolestaan siirretty pidemmän matkan syvänteeltä matalaan 

veteen järven itäpuolelle 19.6.2020. Tämä huomattiin vasta juhannuksen jälkeen 24.6.2020, ja syvänteen 

mittaustulokset tältä väliltä täytyi hylätä kokonaan. Tuolloin kaikkien loggereiden data purettiin ja loggerit 

siirrettiin takaisin pakoilleen. Väliaseman aineistossa nähdään, että värähtelyt palasivat uudelleen 

asentamisen jälkeen, eli loggeri oli jälleen pohjan yläpuolella. 

Lämpötila-aineistosta voidaan havaita, että molempia loggeriketjuja oli siirretty myös 28.6.2020, syvänteen 

ketjua noin klo 18 ja väliaseman ketjua myöhemmin aamuyöllä klo 2. Nämä siirrot olivat sen verran pieniä, 

ettei niitä järven rannalta käsin huomattu. Lämpötiloissa näkyy kuitenkin kaikissa syvyyksissä äkillinen 

alenema, mitä ei voi selittää millään luonnollisella syyllä, vaan loggereiden täytyi joutua hieman syvempään 

veteen. Väliasemalla loggeri joutui ilmeisesti jälleen pohjaan, koska värähtelyt katosivat. Aineisto purettiin 

seuraavan kerran 5.8., minkä jälkeen loggerit asennettiin takaisin tavanomaiselle paikalleen. Kuvasta 17 

voidaan havaita, että syvänteellä lämpötilat hyppäävät hieman ylöspäin, eli loggerit palasivat normaalille 

korkeudelleen. Myös väliasemalla lämpötila hyppää ylöspäin ja värähtelyt palasivat. 

Huomioiden nämä virhelähteet, syvänteen mittausaineistosta voidaan kuitenkin nähdä kesäkerrostuneisuus 

(Kuva 17). Lämpimintä oli kesäkuun loppupuolella, jolloin pintaveden (1 m) lämpötila kohosi päivällä yli 25 

asteeseen. Kuun vaihteessa sää kylmeni selvästi ja heinäkuun alkupuoli oli hyvin viileä. Pintavesi jäähtyi alle 

20 asteiseksi ja pintavesi sekoittui 2 metriin, osin 3 metriin saakka. Heinäkuun puolen välin jälkeen oli jälleen 

hellejakso, mikä lämmitti pintavettä ja vahvisti kerrostuneisuutta. Elokuu oli vaihtelevan lämmin ja 

pintaveden lämpötilat vaihtelivat 20 asteen tuntumassa. Elokuun lopussa sää viileni ja pintavesi sekoittui 

viiletessään 3 metriin saakka, ja osittain 4 metriin.  
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Kuva 17. Syvänteessä olevien loggereiden tallentamat lämpötilat eri vesisyvyyksissä kesällä 2020. Taustalla on vaalealla värillä ilman 

lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema). Alareunan nuolet osoittavat datan 

purkuajankohdat. Harmaat palkit osoittavat puuttuvan tai hylätyn aineiston. 

 

Kolmen metrin vesikerros lämpeni kesän aikana kesäkuun alun reilusta 12 asteesta elokuun loppupuolen 18,5 

asteeseen. Neljän metrin vesikerros puolestaan lämpeni kesän aikana noin 8 asteesta reiluun 15 asteeseen. 

Lämpeneminen hidastui kolmen metrin vesikerroksessa merkittävästi heinäkuun alun jälkeen, vaikka käsillä 

oli hellejakso. Havaittavissa oli jopa pientä viilenemistä edelliskesän tapaan. Myös 4 metrin vesikerroksessa 

lämpeneminen hidastui heinäkuun puolessa välissä (Kuva 17). Lämpötilan harppauskerros oli loivahko, 3-5 

metrin välissä. Kesäkuussa suurin lämpötilamuutos oli 2-3 metrin välissä, heinäkuussa 3-4 metrin välissä ja 

elokuussa 4-5 metrin välissä. Syvimmät vesikerrokset lämpenivät tasaisella nopeudella kesän ajan. Viiden 

metrin vesikerros lämpeni vajaasta 7 asteesta 10,5 asteeseen ja kuuden metrin vesikerros reilusta 6 asteesta 

reiluun 8 asteeseen (Kuvat 17 ja 18). Lämpötilat vastasivat kesän 2019 lämpötiloja. 

Väliasemalla kesän 2020 lämpötila-aineisto värähtelyineen muistuttaa syvänteellä 4 metrin syvyydessä 

mitattuja lämpötiloja (Kuva 18), toisin kuin kesällä 2019, jolloin käytössä oli pelkkä koho. Alkukesän ajan 

lämpötilat tarkastuskaivossa olivat korkeampia kuin väliasemalla, minkä vuoksi väliasemalla ei ollut 

mahdollistakaan mennä kylmää, pohjan lähellä kulkevaa virtausta. Heinäkuussa pohjanläheinen vesi lämpeni 

ja tarkastuskaivossa vesi oli kylmempää, joten viileämpiä pulsseja olisi voinut pohjan lähellä teoriassa 

tapahtua. Heinäkuussa lämpötilaloggeri oli kuitenkin joutunut liian syvälle pohjaan, joten mahdollisia 

muutoksia ei voitu havaita. Elokuussa väliloggeri oli pohjan yläpuolella, ja vesikerroksen lämpötila vaihteli 

pääasiassa 14-15 asteen välillä. Tarkastuskaivossa lämpötilat olivat kylmempiä, vaihdellen reilusta 8 asteesta 

yli 13 asteeseen. Teoriassa viilenemistä olisi voitu nähdä, jos kylmä pohjanläheinen virtaus olisi ulottunut 

väliasemalle. Lämpötilamuutokset väliasemalla vaikuttivat kuitenkin luonnollisilta. 

Ominaispainoja tarkastelemalla havaitaan, että jos jäähdytysvesi olisi johtunut sekoittumatta syvänteeseen, 

se olisi kesäkuussa johtunut 3-4 metrin vesikerrokseen ja heinäkuussa pääasiassa 4-5 metrin vesikerrokseen. 

Elokuussa vesi olisi pääasiassa johtunut 5 metrin vesikerroksen molemmin puolin (Kuva 18).  
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Kuva 18. Yläkuvassa syvänteen loggereiden tallentamat lämpötilat syvimmissä vesisyvyyksissä kesällä 2020. Kuvassa on esitetty 

vertailun vuoksi myös väliaseman eli syvänteen ja putken pään puolivälissä, pohjanläheisessä vedessä olleen loggerin tallentamat 

lämpötilat (vihreä viiva) sekä tarkastuskaivosta mitatut lämpötilat (musta viiva). Ilman lämpötila ja alareunan nuolet ovat kuten 

kuvassa 17. Alakuvassa on syvänteen ja tarkastuskaivon lämpötilojen ja johtokyvyn perusteella laskettu veden ominaispaino. Y-

akselin asteikko on käänteisessä järjestyksessä, joten raskain vesi on kuvassa alimpana. 

 

Syksy 2020 

Kerrostuminen alkoi hiljalleen purkaantua syyskuun alkupuolella ilman viiletessä (Kuva 19). Järvi sekoittui 4 

metrin vesikerrokseen asti 10.9.2020 ja 5 metriin asti 17.9.2020. Kylmän yön jälkeen syyskuun 20. päivä järvi 

lähes sekoittui pohjaan asti, mutta sitten seurasikin lämpimämpi jakso ja järvi alkoi kerrostua uudelleen. 

Syystäyskierto alkoi pohjaan saakka lopulta vasta 14.10.2020. Tämän jälkeen vesi viileni nopeasti, kunnes 

lokakuun lopulla oli jälleen havaittavissa pientä kerrostumista. Marraskuussa syystäyskierto kuitenkin jatkui 

ja vesi viileni edelleen alle 5 asteiseksi. Väliaseman lämpötiloja ei ole esitetty kuvassa 19, sillä ne seurasivat 

hyvin tarkasti syvänteellä 4 metrin syvyydessä havaittuja lämpötiloja. 
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Kuva 19. Yläkuvassa syvänteessä sekä tarkastuskaivossa olevien loggereiden tallentamat lämpötilat eri vesisyvyyksissä syksyllä 2020. 

Taustalla on vaalealla värillä ilman lämpötilojen vuorokautinen vaihtelu (Ilmatieteenlaitos, Sopenkorven mittausasema). Alareunan 

nuolet osoittavat datan purkuajankohdat. Alakuvassa on syvänteen ja tarkastuskaivon lämpötilojen ja johtokyvyn perusteella laskettu 

veden ominaispaino. Y-akselin asteikko on käänteisessä järjestyksessä, joten raskain vesi on kuvassa alimpana. 

 

Tarkastuskaivossa veden lämpötila vaihteli syyskuussa 8,5 asteen ja reilun 11 asteen välillä. Tämä vastasi 5-6 

metrin vesikerroksissa havaittuja lämpötiloja. Syys-lokakuun vaihteessa lämpötilat tarkastuskaivossa 

vaihtelivat 9 asteen molemmin puolin. Koska syvänteen vesi oli jo alkanut sekoittua ylempiin kerroksiin ja 

lämpötila nousta, oli tarkastuskaivon lämpötilat syvintä vesikerrosta alhaisempia. Jäähdytysveden käyttö 

päättyi 7.10.2020, minkä jälkeen virtaus lakkasi ja lämpötilan vaihtelut tarkastuskaivossa loppuivat. 

Ominaispainojen perusteella voidaan tehdä samat päätelmät kuin lämpötiloista. Jos vesi johtuisi 

sekoittumatta suoraan syvänteeseen, olisi se syyskuussa mennyt 5-6 metrin vesikerrokseen, ja syyskuun 

lopusta lokakuun alkupäiviin alle 6 metrin syvyyteen. Tarkastuskaivosta mitattujen lämpötilavaihteluiden 
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vaikutuksia syvänteellä oli vaikea havaita. Kesäkerrostuneisuuden purkaantumiseen ja syystäyskiertoon 

liittyvät luonnolliset ilmiöt olivat vallitsevia. 

 

4. Tulosten tarkastelu 

Tutkimusvuodet 2019 ja 2020 eivät olleet täysin vertailukelpoisia vuoteen 2018, jolloin järvellä oli massiivinen 

sinileväkukinta. Jäähdytysveden käyttömäärä helteisenä vuonna 2018 oli kaikista käyttövuosista suurin, kun 

taas vuonna 2019 käyttö oli tästä vain kolmanneksen ja vuonna 2020 alle neljänneksen. Myös järveen 

jäähdytysvettä tuovan putken rakennetta muutettiin heti tutkimuksen alussa heinäkuussa 2019 niin, että 

jäähdytysveden sekoittumista järviveteen tehostettiin. Joitakin päätelmiä lämpötila-aineiston perusteella 

voidaan kuitenkin tehdä myös vuoden 2018 osalta.   

Molempina kesinä 2019 ja 2020 vuorokautisen käytön enimmäismäärä jäi 180 kuutioon, mikä on selvästi alle 

puolet vuoden 2018 laskennallisesta vuorokautisesta käyttömäärästä. Jos kesällä 2018 vettä laskettiin 480 

m3/vrk (Vanhanen Environment 2019), on jäähdytysvesi todennäköisesti ollut koko ajan kylmää. Keväällä 

2019 käyttö ylitti muutaman päivän ajan 400 m3/vrk, jolloin järjestelmästä mitattu lämpötila pysyi 6,8 °C:ssa. 

Näyttäisi siltä, että kun järjestelmää käytetään täydellä teholla vesi ei ehdi juurikaan lämmetä järjestelmässä. 

Myös matkalla järveen, tarkastuskaivosta mitattuna, kesälämpötilat muuttuvat vain vähän järjestelmässä 

mitatuista lähtevän veden lämpötiloista. Mittausten perusteella lämpötila järven syvimmissä vesikerroksissa 

(6 m) oli molempina tutkimusvuosina alkukesällä reilu 6 astetta ja loppukesällä 8-9 astetta. Näin ollen noin 7 

asteinen jäähdytysvesi vastasi alusveden lämpötilaa. Koska vuonna 2018 myös putken pää oli erimallinen ja 

lähellä pohjaa, on pohjanläheinen virtaus alusveteen ollut mahdollinen.  

Kesällä 2019 ja 2020 tilanne oli kuitenkin toisenlainen. Käyttömäärät olivat pienempiä ja vesi ehti päivällä 

lämmetä lämmönvaihtimessa. Yleensä käyttömäärä lisääntyy ulkoilman lämpötilan kasvaessa, mutta kesällä 

2019 vettä tuli pääosan kesää tasaisena virtana, sillä normaalia alhaisemmat virtaamat vaikuttivat ilmeisesti 

pumpun toimintaan. Vettä tuli tasaisena virtana, ja se oli päivällä lämpimämpää kuin yöllä. Tarkastuskaivosta 

mitaten järveen päätyvän veden lämpötila vaihteli välillä 7,2-13,4 astetta. Myös kesällä 2020 vesi ehti 

lämmetä lämmönvaihtimessa, vaikka virtaama vaihteli käyttötarpeen mukaan. Heinäkuun hellejaksoa 

lukuunottamatta veden lämpötila ei laskenut päivällä virtaaman noustessa, vaan ilman lämmetessä vedenkin 

lämpötila nousi reiluun 13 asteeseen. Kesällä 2020 tarkastuskaivosta mitaten järveen päätyi vaihtelevasti 7,9-

14,4 asteista vettä. 

Jos vesi ei lainkaan sekoittuisi putkesta järveen tultuaan, vaan johtuisi suoraan kyseisen tiheyden omaavaan 

vesikerrokseen, olisi se lämpötilojen ja ominaispainoarvion perusteella mennyt kesäkuussa 2019 

vuorokauden ajasta riippuen 3,5-5 metrin syvyyksiin, heinäkuussa 4-5 metrin vesikerroksiin ja elokuussa 4,5-

6 metrin syvyyksiin. Kesäkuussa 2020 puolestaan vesi olisi mennyt pääasiassa 3-4 metrin vesikerrokseen, 

heinäkuussa 4-5 metrin vesikerrokseen ja elokuussa 5 metrin vesikerroksen molemmin puolin. Näin ollen 

jäähdytysvesi ei tutkimusvuosina kulkeutunut koko kesää pohjaa pitkin syvimmän vesikerroksen alle, vaan se 

meni jopa vuorokaudenajan mukaan vaihdellen eri vesikerroksiin, johtuen etenkin alkukesällä kerrostuneen 

järven pintavesikerroksen alaosaan tai harppauskerrokseen, ja loppukesällä alusvesikerroksen keskelle.  

Putken muutoksella pyrittiin tehostamaan jäähdytysveden sekoittumista vesipatsaaseen ja estämään 

pohjanmyötäiset virtaukset. Tullessaan ulos eri suuntiin rei’itetystä putkesta noin 1 m pohjan yläpuolella 

jäähdytysvesi on luultavasti sekoittunut ainakin osittain pintaveteen jo laiturin edustalla, joten se on voinut 

johtua pääosin ylempiin vesikerroksiin, kuin mitä pelkän ominaispainotarkastelun perusteella voisi päätellä. 

Sekoittuminen selittäisi sen, että alimmat väliasemalla elokuussa 2019 havaitut lämpötilat olivat 12 astetta, 

eli selvästi enemmän kuin kylmimmät tarkastuskaivossa havaitut lämpötilat. Vaihteleva sekoittuminen eri 

vesikerroksiin voi selittää myös sitä, ettei lämpötilaloggereilla havaittu suuria poikkeamia normaalioloista. 
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Syvänteellä molempina vuosina heinäkuussa 3-4 metrin vesikerroksissa havaittiin kuitenkin pientä 

viilenemistä. Ellei kyseessä ollut pohjaveden purkautuminen tähän vesikerrokseen, on ainoa mahdollinen 

selitys jäähdytysvesi esimerkiksi niin, että vettä tuli noin 4 metrin vesikerrokseen, mikä nosti viileämpää vettä 

ylös 3 metriin saakka. 

Syvimmissä vesikerroksissa (5 ja 6 m) lämpötila nousi hitaasti ja tasaisesti molempina kesinä ilman selviä 

merkkejä jäähdytysvedestä. Kesien aikana ei havaittu alusvesikerroksen paksuuntumista. Sen sijaan 

molempina kesinä harppauskerros aleni loppukesää kohden. Tämä voi olla merkki jäähdytysveden 

sekoittumisesta enimmäkseen pintaveteen, tai lähelle harppauskerrosta. Toisaalta myös luonnolliset, 

säätilaan ja syksyn lähestymiseen liittyvät syyt voivat selittää harppauskerroksen alenemista, kun 

päällysveden jäähtyessä kovenktiovirtaukset sekoittavat päällysvettä.  

Syksyllä järven luonnolliseen syystäyskiertoon liittyvät tapahtumat olivat vallitsevia, eikä aineistosta voitu 

havaita jäähdytysveden mahdollisia vaikutuksia. Molempina vuosina syyskuussa tarkastuskaivon lämpötilat 

vastasivat kuitenkin syvimpien vesikerrosten lämpötiloja, jolloin jäähdytysvesi olisi voinut johtua alusveteen. 

Syystäyskierron alettua järvivesi viileni tarkastuskaivon vettä nopeammin, jolloin vesi tarkastuskaivossa oli 

järvivettä lämpimämpää, ja johtui sen vuoksi pintaan.  

Talvella jään alla tilanne oli mielenkiintoinen. Talvella jäähdytysveden käyttö oli lähinnä järjestelmän 

ylläpitoon liittyvää, ja vähäinen vesi lämpeni huoneen lämpöiseksi järjestelmästä lähtiessään. Vähäinen 

vesimäärä ei kuitenkaan riittänyt lämmittämään vettä kovinkaan paljon järven pinnan tasolla olevassa 

tarkastuskaivossa, jossa vesi jatkoi viilenemistä talven edetessä. Marraskuussa 2019 jään alla havaittiin 

pintaveden sekoittumista lähes kolmeen metriin asti. Tuolloin jään päällä oli vettä, mikä voi osittain selittää 

konvektioita, jos vettä joutui jään alle. Sen ei kuitenkaan pitäisi aiheuttaa sekoittumista näin syvälle. Samaan 

aikaan tarkastuskaivossa vesi viileni ja sen tiheys kasvoi saavuttaen pintavesikerroksien tiheyden juuri tuona 

ajankohtana. Aiemmin selvästi kevyempi ja aivan pintaan johtunut vesi alkoi siis johtua yhä syvemmälle ja 

aiheutti mahdollisesti sekoittumista. 

Keskitalvella käytetyn jäähdytysveden määrä oli hyvin pientä, ja se tuli pieninä pulsseina, mikä kohotti 

hetkeksi lämpötilaa tarkastuskaivossa. Vaikka vesi oli järjestelmästä lähtiessä huoneenlämpöistä, 

tarkastuskaivossa vesi oli alle 5 asteista, eli tämän lämpimämpää vettä ei järveen mennyt. Koska tilanne jään 

alla on hyvin vakaa, osa näistä pulsseista oli kuitenkin havaittavissa, erityisesti kahden ja kolmen metrin 

vesikerroksissa. Keskitalvella jäähdytysvesi johtui ominaispainotarkastelun perusteella 2-6 metrin 

vesikerroksiin, joiden tiheyserot olivat hyvin pieniä. Kun vesi tarkastuskaivossa jäähtyi talven edetessä 

edelleen alle neljään asteeseen, se alkoi jälleen käydä syvimpien vesikerrosten vettä keveämmäksi, joten 

maalis-huhtikuussa jäähdytysvesi johtui jälleen pintaveteen. Keväällä 2020 järven kesäkerrostuneisuuden 

syntyessä edelleen kylmä vesi tarkastuskaivossa johtui ominaispainonsa perusteella alusveteen, kunnes 

järjestelmän käytön ja vesimäärän lisääntyminen kohotti lämpötilaa tarkastuskaivossa. 

Tässä työssä veden ominaispainossa huomioitiin lämpötilan lisäksi veden johtokyky, joka jäähdytysvedessä 

oli järvivettä korkeampi. Ionikoostumus, joka todennäköisesti etenkin järvessä myös vaihtelee vuoden 

edetessä ja eri vesisyvyyksissä, ei ollut tarkkaan tiedossa, joten tarkastelussa käytettiin vain yksinkertaista, 

johtokykyyn perustuvaa kaavaa. Saatuja ominaispainoja on siis pidettävä lähinnä suuntaa antavina, mutta 

silti tämä tarkastelu toi tärkeää lisätietoa. Kesällä eri vesikerrosten lämpötilaerot olivat suuria, joten 

lämpötilan vaikutus veden tiheyteen oli vallitseva. Johtokyvyn huomioiminen ei kesällä muuttanut tilannetta 

pelkkään lämpötilatarkasteluun nähden. Syksyllä ja etenkin talvella, kun lämpötilasta johtuvat tiheyserot 

vesikerroksissa olivat pienet, ja lisäksi veden tiheys alenee 3,94 °C:een asteen molemmin puolin, 

ominaispainotarkastelu antoi lisätietoa muutoksista ja johtokyvylläkin oli merkitystä. Laskennassa 

jäähdytysveden johtokyvylle käytettiin arvoa 12 mS/m, joka vastaa ylimmästä tarkastuskaivosta mitattua 

”puhtaan” jäähdytysveden johtokykyä. Alimmassa tarkastuskaivossa johtokyky oli alhaisempi, sillä 
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jäähdytysvesi oli osittain sekoittunut järviveteen. Laskenta tehtiin myös käyttäen syyskuun alussa 2020 

alimmasta tarkastuskaivosta mitattua johtokykyä 7,5 mS/m. Tällä ei kuitenkaan ollut merkittävää eroa 

korkeammalla johtokyvyllä saatuihin tuloksiin nähden. 

 

5. Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jäähdytysveden johtuminen alusveteen kesällä 2018 oli mahdollinen, kun 

järjestelmää käytettiin täydellä teholla eikä jäähdytysvesi ehtinyt lämmetä järjestelmässä. Tuolloin 

jäähdytysveden vuotuinen ja oletettavasti myös kesäinen kokonaismäärä ylitti alusveden tilavuuden, joka on 

järven kokonaistilavuutta merkittävästi pienempi. Tutkimusvuosina 2019 ja 2020 jäähdytysvettä laskettiin 

järveen keskimääräistä vähemmän ja pienemmällä virtaamalla, minkä vuoksi jäähdytysvesi ehti kesällä 

lämmetä järjestelmässä. Lisäksi putken rakenteen muutos todennäköisesti lisäsi jäähdytysveden 

sekoittumista pintaveteen. Koska jäähdytysveden lämpötila vaihteli vuorokauden ajan mukaan sekä kesän 

edetessä, on vettä päätynyt vaihtelevasti eri vesikerroksiin, myös päällysveteen, missä sekoittuminen on 

tehokkaampaa kuin alusvedessä. Jäähdytysvettä johtui todennäköisesti alkukesällä enemmän päällysveteen 

ja loppukesällä alusveteen. Syksyn, talven ja kevään edetessä jäähdytysvesi on johtunut vuoroin pintaan ja 

vuoroin syvempiin vesikerroksiin, mutta määrät ovat olleet kesää selvästi vähäisempiä.  

Tässä raportissa esitettiin jäähdytysveden käyttömäärät, lämpötilat sekä lämpötilaloggereilla saadut tulokset 

järvestä ja alimmasta tarkastuskaivosta. Jäähdytysveden muita mahdollisia vaikutuksia järviekosysteemin 

toimintaan ja veden laatuun arvioidaan valmistuvassa Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelmassa. Pohjaveden 

käyttö palvelutalon jäähdytysjärjestelmässä päättyi 7.10.2020. Lämpötilaloggerit jätettiin edelleen 

mittaamaan järveen, sillä tulevan vuoden kuluessa on mahdollista seurata järven lämpötilakerrostuneisuutta 

ilman tulevaa jäähdytysvettä, ja saada siten luonnollinen vertailukohta. Myös muu järven tilan seuranta on 

muuttuneessa tilanteessa suositeltavaa. 
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