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Tässä työssä tutkittiin Jyväsjärven lämpötilan ja happipitoisuuden kehitystä kesän aikana.
Jyväsjärveä kunnostetaan hapettamalla järveä, ja työn tavoitteena oli selvittää miten
hapettaminen vaikuttaa järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen kesällä. Lisäksi tutkittiin
kuinka laajalle alueelle hapettimien vaikutus ulottui. Tutkimus tehtiin kesän 2003 aikana, ja
se oli osa Jyväsjärvi-Päijänne tutkimusympäristö-projektia.
Veden lämpötilaa mitattiin kesän aikana viikon välein neljästä havaintopaikasta ja
happipitoisuudet kolmesta paikasta. Syyskuussa järvellä tehtiin useita CTD lämpötila- ja
happipitoisuusmittauksia, sekä mitattiin virtauksia ADCP virtausmittarilla ja uimureilla.
Säätiedot saatiin läheiseltä meteorologiselta asemalta. Jyväsjärven tilaa verrattiin läheiseen
hapettamattomaan Tuomiojärveen.
Jyväsjärven pääaltaan syvännettä hapetettaan Mixox- tyyppisillä hapettimilla, joiden toiminta
perustuu hapekkaan päällysveden pumppaamiseen alusveteen. Kesällä 2003 suurin osa
alusveteen pumpatusta vedestä pysyi harppauskerroksen alla. Hapetuksen seurauksena
järven alusveden tilavuus kasvoi ja sen lämpötila kohosi. Lämpötilan nousu oli jopa 0,3 °C
päivässä hapettimen käynnistyksen jälkeen kesän alussa. Lämpötilan kohoaminen hidastui
alusveden ja päällysveden lämpötilaeron pienentyessä kesän loppua kohden. Kesän
lopussa Jyväsjärven alusveden lämpötila oli 7-8 °C vertailujärveä korkeampi. Jyväsjärven
happipitoisuus oli keväällä täyskierron jälkeen hyvä, ja se väheni hapettimien ollessa
sammutettuina selvästi nopeammin kuin hapetuksen aikana. Jyväsjärvellä hapetonta vettä
havaittiin vain yhden kerran, kun taas vertailujärvessä hapetonta aikaa kesti neljä viikkoa.
Happitilanne Jyväsjärvessä oli selvästi vertailujärveä parempi. Elokuussa 2003 suoritetun
happettimien koepysäytyksen aikana syvänteeseen alkoi kerrostua viileämpää ja
vähähappisempaa vettä, jolloin lämpötila laski 0,5 °C ja happipitoisuus laski 1,9 mg/l
runsaassa vuorokaudessa.
Syvänteessa hapettimien läheisyydessä havaittiin ympäristöä korkeampi alusveden
lämpötila ja happipitoisuus 200 metrin päähän hapettimista. Hapettimien sammuttamiset ja
käynnistämiset havaittiin selvästi ja nopeasti veden lämpötilassa ja happipitoisuudessa.
Jyväsjärven pienemmän Ainolan altaan happipitoisuudet olivat heikompia kuin hapetetun
pääaltaan, mutta huomattavasti parempia kuin vertailujärven. Ainolan altaassa hapettimien
koepysäytykset eivät näkyneet yhtä selvästi kuin pääaltaassa. Tutkimuksen perusteella
hapetusta suositellaan jatkettavaksi, mutta samalla olisi etsittävä keinoja hidastaa alusveden
lämpenemistä.
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1 Johdanto
1.1

Alueen yleiskuvaus

Jyväsjärvi on pienehkö järvi Jyväskylän kaupungin kupeessa. Järvi on 4,2 kilometriä pitkä ja
1,7 km leveä, ja sen suurin syvyys 24 metriä. Se on jakaantunut kahteen altaaseen, läntiseen
Ainolan altaaseen ja suurempaan itäiseen pääaltaaseen. Järveä ympäröivät suhteellisen
korkeat harjut, jotka suojaavat järveä tuulilta. Kuvassa 1 on esitetty Jyväsjärven kartta.
Jyväsjärveen laskee Köyhänoja ja säännöstelty Tourujoki. Järvi on yhteydessä PohjoisPäijänteeseen kapean salmen kautta, jossa vesi pääsee virtaamaan molempiin suuntiin
riippuen Pohjois-Päijänteen vedenkorkeudesta. Talviaikaan järveen muodostuu jääkansi ja
käänteinen

lämpötilakerrostuneisuus,

kesällä

taas

vallitsee

vahva

lämpötila-

ja

happikerrostuneisuus.
Jyväsjärvi on rehevä järvi, jota on kuormitettu viime vuosisadan aikana raskaasti
jätevesipäästöillä. 1960- ja 1970- luvuilla järvi oli käytännöllisesti katsottuna sopimaton
kaikkiin virkistyskäyttöihin rehevyyden ja happikadon vuoksi. Pilaantumisella oli vahva
vaikutus kalastoon ja järven käyttöarvoon. Jäteveden puhdistuksen ja hoitotoimenpiteiden
myötä järven tilaa on pystytty parantamaan ja se on vakiintunut tyydyttäväksi.
Järvessä esiintyy edelleen kesäkerrostuneisuuden aikana happikatoa. Alusveden happipitoisuudet laskevat hyvin alhaisiksi, ja usein syvänteissä kuluu happi kokonaan loppuun. Tilanteen parantamiseksi järven itäisen altaan syvänteeseen on asennettu kolme hapetuspumppua.

Kuva 1: Jyväsjärven kartta. Jyväsjärvi jakaantuu kahteen altaaseen, itäiseen pääaltaaseen
ja pienempään läntiseen Ainolan altaaseen. Järveen laskee Tourujoki ja Köyhänoja, ja se
on yhteydessä Päijänteeseen Äijälänsalmen kautta. Tutkimuslautta Ainon ja hapettimien
sijainnit on merkitty karttaan.
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1.2

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Jyväsjärvi on pitkään ollut Jyväskylän yliopiston tutkimuksen kohteena. Järvelle perustettiin
1999 Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Jyväsjärvi-hanke eli
Jyväsjärvi-Päijänteen Tutkimusympäristö, johon tämä pro gradu tutkielma osana kuuluu.
Jyväsjärvihanke on monipuolinen kokonaisuus, jonka tavoitteina on (Päijänne OTY
12.12.2004. <www.jyu.fi/jyvasjarvi/index.html>):
–

Seuranta- ja tutkimustiedon tuottaminen Päijänteestä ja muista alueen vesistöistä

–

Suurten ympäristöstä kertyvien tietomäärien hyödyntäminen

–

Tiedon jalostuksen ja siihen liittyvän ympäristötekniikan ja yritystoiminnan
tukeminen

–

Asiantuntija- ja tutkijakoulutus

Hankkeen tutkimukset käsittelevät mm. vesikemiaa, kalastoa, pohjaeläimiä, planktonia ja
kasviplanktonia ja hydrologiaa.
Jyväsjärven tilaa on pyritty kohentamaan vuodesta 1979 lähtien hapettamalla järven
syvännettä.

Hapetuksella

pyritään

parantamaan

alusveden

happitilannetta

kesäkerrostuneisuuden aikana ja estämään hapen täydellinen loppuun kuluminen.
Hapettimien teho riittää tällä hetkellä korvaamaan hajotuksen aiheuttaman hapenkulutuksen.
Ongelmana Jyväsjärvessä on loppukesän alusveden suuri hapenkulutus, jota hapetus ei ole
kyennyt joka vuosi korvaamaan täysin. Suomessa ja maailmalla hapetuksen vaikutuksia on
järven mittakaavassa tutkittu runsaasti, mutta hapettimien paikallisemmat vaikutukset ovat
huonommin tunnettuja.
Tutkimuksen tavoitteet olivat:
1. Kerätä tietoa Jyväsjärven lämpötila- ja happitilanteesta
2. Selvittää miten hapettimet vaikuttavat Jyväsjärven kesän aikaiseen lämpötila- ja
happitilanteeseen
3. Selvittää hapettimien vaikutusalue
1.3

Tutkimuksen toteutus

Mittaukset toteutettiin 4.5.2003 - 30.8.2003 välisenä aikana Jyväsjärvellä. Tutkimukset
keskittyvät päiväkohtaisiin tilanteisiin, jolloin tehtiin useita CTD-luotauksia (lyhenne
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sanoista Conductivity, Temperature, Depth). Lyhennettä CTD käytetään tässä työssä myös
CTD-mittalaitteesta), virtausmittauksia ja säähavaintoja. Vesitaseen määrittämiseksi saatiin
Jyväskylän Energia Oy:ltä Tourujoen virtaama-arvot ja Köyhänojan virtaama-arvot mitattiin
siivikoimalla.
Jyväsjärvelle on sijoitettu Jyväskylän yliopiston Jyväsjärvi-hankkeen tutkimuslautta Aino,
joka mittaa järven tilaa reaaliaikaisesti. Tutkimuslautalle oli sijoitettu CTD, lämpötilaanturiketju, fluorometri ja sääasema, jotka mittasivat automaattisesti koko ajan.
Tutkimuslautalta saatavia tuloksia olivat veden lämpötila eri syvyyksillä, tuuli, auringon
kokonaissäteily, pintaveden sähkönjohtokyky sekä happipitoisuus, veden sameus ja
klorofylli a:n määrä pintavedessä.
Jyväsjärvestä ja Tuomiojärvestä, jota käytettiin tutkimuksessa vertailujärvenä, otettiin
vesinäytteet kahden metrin välein pinnasta pohjaan kerran viikossa, joista mitattiin lämpötila
ja määritettiin laboratoriossa happipitoisuus.
Hapettimien lähellä tapahtuneita muutoksia seurattiin intensiivimittauksilla 18.–21.9.2003,
jolloin käytettiin CTD:tä uimureita ja tutkimusalus Muikun ADCP (Acoustic Doppler
Current Profiler)-virtausmittaria. Lisäksi Jyväsjärvestä noudettiin Jyväsjärvihankkeen
puitteissa viikoittain vesinäytteitä, joista määritettiin laboratoriossa hapen määrä. Näitä
tuloksia on käytetty hyväksi happitilanteen selvittämisessä.
1.4

Tutkimuksen tavoitteet ja tulokset

Tutkimuksen tavoitteet tuloksineen on esitetty lyhyesti alla:
1. Kerätä tietoa Jyväsjärven lämpötila ja happitilanteesta
Jyväsjärven lämpötila ja happitilanteesta saatiin tutkimuksen aikana kerättyä uutta tietoa,
erityisesti alueellisista ja alle vuorokauden kestävistä ilmiöistä saatiin uutta tietoa.
2. Selvittää miten hapettimet vaikuttavat Jyväsjärven kesän aikaiseen lämpötila- ja
happitilanteeseen
Järven alusveden tilavuus ja lämpötila kasvoivat alusveteen pumpatun päällysveden myötä
ja harppauskerros heikkeni. Alusveden lämpötilan nousu oli jopa 0,3 °C päivässä hapettimen
käynnistyksen jälkeen kesän alussa, hidastuen alusveden ja päällysveden lämpötilaeron
pienentyessä kesän loppua kohden. Kesän lopussa Jyväsjärven alusveden lämpötila oli 7 – 8
3

°C vertailujärveä korkeampi. Happitilanne Jyväsjärvessä oli selvästi vertailujärveä parempi.
Happipitoisuus pieneni hapettimien ollessa sammutettuina 0,12 mg/l päivässä ja hapettimien
ollessa toiminnassa 0,05 mg/l päivässä. Hapetonta vettä havaittiin vain yhden kerran 25.8.
Vertailujärvessä hapetonta aikaa kesti neljä viikkoa. Erittäin vähähappista (happipitoisuus
pienempi kuin 1 mg/l) aikaa kesti Jyväsjärvessä 3,5 viikkoa. Happipitoisuus kokonaisuutena
oli Jyväsjärvessä selvästi parempi kuin vertailujärvessä.
3. Selvittää hapettimien vaikutusalue
Alusveteen pumpattu päällysvesi pysyi suurimmaksi osaksi harppauskerroksen alapuolella,
jolloin hapettimien vaikutusalueen laajuuteen vaikuttivat olennaisesti alusveden virtaukset ja
pohjan topografia. Hapettimien läheisyydessä havaittiin ympäristöä korkeampia alusveden
lämpötila ja happipitoisuuksia koko 200 - 300 m pitkän syvänteen alueella. Kauempana
hapettimien vaikutus ei näkynyt selvästi, mutta hapetuksen koepysäytyksiin liittyvät
lämpötilan ja happipitoisuuden muutokset havaittiin selvästi ja nopeasti 800 m päässä
olevalla mittauspaikalla. Ainolan altaassa 1600 m päässä hapettimista muutokset eivät olleet
enää selviä, mutta vertailujärveen verrattuna happitilanne mittauspaikalla oli selvästi
parempi. Pohjan geometrian havaittiin määräävän virtauksia ja siten vaikuttavan hapettimien
vaikutusalueeseen.

2 Teoria
2.1

Lämpötila

Vesi elementtinä on tärkeä kaikelle elävälle, se on elinympäristönä vakaa ja mahdollistaa
moninaisen eliöstön esiintymisen. Vedellä on suuri lämpökapasiteetti, esim. nolla asteisella
vedellä 4,19 kJ/(kg°C), jolloin vesi pystyy varastoimaan ja toisaalta tarvittaessa
luovuttamaan suuria lämpömääriä. Luonnossa tämä tarkoittaa sitä että vesi tasapainottaa
lämpötilaeroja (Kuusisto 1986a). Veden terminen stabiilisuus on erittäin tärkeä ominaisuus
vedessä ja sen lähettyvillä eläville eliöstöille.
Vähäsuolaisissa vesissä, kuten suomalaisissa järvissä, veden tiheys määräytyy miltei
kokonaan veden lämpötilasta. Veden tiheys voidaan laskea kansainvälisen tilayhtälön 1980
avulla (esim. Pickard 1983), joka on esitetty kaavassa 1 makealle vedelle (suolaisuus S = 0)
normaalipaineessa (kuva 2). Veden suurin tiheys on 1000 kg/m3 3,94 °C:ssa, ja noin 998
kg/m3 20 °C:ssa.
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Kuva 2: Makean veden tiheys lämpötilan funktiona
Makean veden lämpötila määrää veden tiheyden ja siten kerrostuneisuuden. Keväällä jäiden
lähdettyä ja päällysveden lämmettyä alusveden tasolle tuulet sekoittavat koko vesimassan
pinnasta pohjaan, jolloin koko vesimassassa tapahtuu kaasunvaihtoa ilmakehän kanssa.
Täyskierto

loppuu

pintavesien

lämmetessä

ja

muodostaessa

päällysveden.

Kesäkerrostuneisuuden aikana kevyemmän päällysveden erottaa tiheämmästä alusvedestä
tiheyden harppauskerros eli vesikerros, jossa lämpötila, ja sen seurauksena tiheys muuttuu
nopeasti. Harppauskerros rajoittaa vertikaalisia virtauksia ja hidastaa lämpöenergian ja
liuenneen hapen siirtymistä alus- ja päällysveden välillä. Syksyllä päällysveden viilennettyä
alusveden tasolle alkaa syystäyskierto, joka päättyy vesimassan jäähdyttyä riittävästi
vesimassojen asettautuessa jälleen käänteiseen lämpötilakerrostuneisuuteen. Talvisin
järvessä vallitsee käänteinen lämpötilakerrostuneisuus. Kylmä jäätymislämpötilaa lähellä
oleva vesi muodostaa kevyen päällysveden mahdollisen jääpeitteen alle. Päällysveden alle
kerrostuu hieman lämpimämpi vesi ja lämpimin +4 °C asteinen vesi sijaitsee tiheimpänä
lähimpänä pohjaa.
Järvissä veden suuret tilavuudet ja veden suuri ominaislämpö aiheuttavat sen että veden
lämpötila muuttuu hitaasti. Kerrostuneisuuden vallitessa varsinkin alusveden lämmönvaihto
ympäristön kanssa on rajoitettua. Alusveden lämpötilan muutokset ovat hitaita voivat olla
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kesän aikana syvissä järvissä pieniä. Normaalissa tilanteessa kevättäyskierroksen päättyessä
vallitsevat lämpötilaolot määrittävät alusveden lämpötilan pitkälle kesään.
Veden lämpötilaan järvessä vaikuttaa monta tekijää. Veden lämmönvaihto ympäristönsä
kanssa tapahtuu pääsiassa pinnan lähellä tapahtuvista lämmönsiirtymisprosesseissa, mutta
lisäksi lämpötilaan vaikuttavat mm. tulevat ja lähtevät virtaukset ja pohjan kanssa tapahtuva
lämmönvaihto. Kokonaislämpötase (Emery & Pickard 1982) voidaan esittää kaavalla 2:
QT = Qs + Qbi + Qh + Qe +Qv

[2]

QT = kokonaislämpötase
Qs = tuleva lyhytaaltoinen säteily eli auringon säteily

( 60…300 W/m2)

Qbi = tuleva pitkäaaltoinen säteily

( 200…450 W/m2)

Qbo = lähtevä pitkäaaltoinen säteily

( -250…-500 W/m2)

Qb = johtumisesta aiheutuva lämmönvaihto

( -200…70 W/m2)

Qe = haihtumiseen ja tiivistymiseen liittyvä lämmönvaihto

( -350…50 W/m2)

Qv = veden virtauksiin liittyvä lämmönvaihto
Suluissa on esitetty vuorokausikeskiarvot järville (Kuusisto 1986b). Näistä tekijöistä yleensä
määrääviin on auringon säteily, seuraavaksi haihtumiseen kuluva lämpöenergia, sitten
pitkäaaltosäteilytermi ja sitten lämmönjohtumistermi. Paikallisesti Qe ja Qh voivat olla
positiivisia. Veden virtauksiin liittyvä lämmön vaihto on tapauskohtainen ja riippuu järvessä
siihen laskevien vesien ja järven lämpötilaerosta. Järvi vaihtaa lämpöenergiaa myös pohjan
kautta mutta lämpövuon arvo on selvästi esitettyjä lukuja alhaisempi. Talvisin lämpöä
siirtyy pohjasta veteen ja kesällä vedestä pohjaan (Huttula & Virta 2002).
Lyhytaaltoinen

säteily

tunkeutuu

merkittävässä

määrin

3

–

30

m

syvyyteen.

Absorboitumiseen ja sirontaan vaikuttavat vedessä olevat liuenneet ja kiinteät aineet,
heijastuminen pinnalta ja säteilyn aallonpituus. Säteilyn energia muuttuu lämpöenergiaksi,
jolloin säteily lämmittää pääosin ylimpiä metrejä eli päällysvettä.
Lämpöenergiaa kulkeutuu vedessä virtausten mukana sekä turbulenttisen ja molekylaarisen
diffuusion välityksellä. Diffuusiota ilmenee aina, jos

lämpötilagradientti esiintyy.

Molekylaarisessa diffuusiossa lämpöenergia etenee molekyyliltä toiselle, ja se on erittäin
hidasta. Sen sijaan veden virtauksiin liittyvässä turbulenttisessa sekoittumisessa lämmön
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siirtyminen on huomattavasti nopeampi ja tärkeämpi lämpöenergian siirtymismuoto
(Kuusisto 1986c).
2.2

Happi

Luonnonvesissä on liuenneena ja kiinteässä olomuodossa useita alkuaineita ja molekyylejä.
Veteen liuennut happi on tärkeä järven ekosysteemille ja liuenneen hapen jakautuminen
vaikuttaa myös useiden ravinteiden liukoisuuteen ja saatavuuteen ja siten vesikkosysteemin
tuottavuuteen.
Järvien hapen liukoisuuteen vaikuttavista tekijöistä tärkein on veden lämpötila. Kylmään
veteen liukenee paremmin happea kuin lämpimään veteen. Veden lämpötilan vaikutus hapen
liukenemiseen on esitetty kuvassa 3. Myös ympäröivä paine ja suolaisuus vaikuttavat hapen
liukoisuuteen.

Hapen kyllästyspitoisuus mg/l
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o

Läm pötila C

Kuva 3: Lämpötilan vaikutus hapen kyllästymispisteeseen (Mortimer 1981). Kuvaajasta
nähdään selkeästi kuinka veden kyky sitoa liuennutta happea pienenee lämpötilan
kasvaessa.
Järven happitase voidaan esittää kaavalla:
Otot= Or in + Oa in + Op – Or out – Oa out – Ok - Os
Otot= järven happitase
Or in = hapen täydennys tulovesistä
Oa in = hapen täydennys ilmakehästä
Op = hapen täydennys yhteyttämisessä
Or out = hapen poistuma laskuvesien mukana
7

[3]

Oa out = hapen poistuma ilmakehään
Ok = hengityksen ja hajotuksen kuluttama happi
Os = hapen poistuma sedimenttiin
Pääasialliset lähteet järvessä ovat ilmakehästä tapahtuva hapen siirtyminen veteen ja lähellä
pintaa tapahtuva yhteyttäminen. Suurimmat happea kuluttavat tekijät taas ovat biologiset ja
kemialliset hapetusreaktiot, joita tapahtuu kaikkialla vedessä ja erityisesti pohjalla. Järven
happitilanteeseen vaikuttavat myös järveen tulevat virtaukset ja niiden happipitoisuudet.
Järven läpi kulkeva virtaama vaikuttaa myös kuinka kauan vesi viipyy järvessä eli kuinka
kauan happea kuluttavat prosessit ehtivät vaikuttaa veteen.
Kaasujen kulkeutuminen ilmakehästä veteen tapahtuu hitaasti. Ilmakehän ja veden
rajapinnalle muodostuu 20 – 200 µm ohut rajakerros, jonka läpi kaasujen kulkeutuminen
päällysveteen turbulenttisella diffuusiolla on rajoitettua (Jähne 2001). Päällysveden alla
tiheyden

harppauskerros

rajoittaa

veden

virtauksia

estäen

hapen

kulkeutumista

päällysvedestä alusveteen. Alusvedessä ja pohjan rajapinnalla tapahtuva hajotustoiminta
kuluttaa happea kuitenkin jatkuvasti ja aiheuttaa alusveteen liuenneen hapen kulumista ja
pahimmassa tapauksessa jopa happikadon. Hapen kulumisen kannalta tärkeä tekijä on
kerrostuneisuuden vahvuus ja kestoaika, sillä kerrostuneisuuden purkautumisen jälkeen vesi
sekoittuu pinnasta pohjaan ja hapekasta vettä kulkeutuu myös pohjalle. Koska
kerrostuneisuuden

aikana

hapen

kulkeutuminen

alusveteen

on

rajoitettua,

on

kerrostuneisuuden alussa vallitseva happipitoisuus tärkeä lähtötekijä kerrostuneisuuden
ajalle.
Päällysvedessä syntynyt hajotettava orgaaninen aines vajoaa pohjalle, jossa sen
hajottaminen kuluttaa alusveden happea. Matalissa järvissä, joissa alusveden tilavuus on
pieni, hapen kuluminen alusvedestä on nopeaa. Järvissä joissa pohjan pinta-ala on suuri
happea kuluu nopeammin. Myös sedimentin laatu ja määrä vaikuttaa hapen kulutukseen.
Hapetusprosessien nopeudet ovat riippuvaisia lämpötilasta, lämpimässä vedessä happea
kuluttavat kemialliset ja biologiset prosessit ovat nopeampia. Kuvassa 4 on esitetty
suhteellisen hapenkulumisen riippuvuus veden happipitoisuudesta eri lämpötiloissa.
Harppauskerros estää myös lämpöenergian kulkeutumista alusveteen, joten keväällä
täyskierron lopussa vallitseva lämpötila vaikuttaa merkittävästi hapen kulutukseen
alusvedessä.
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Kuva 4. Orgaanisen sedimentin hajoamisnopeuden teoreettinen riippuvuus lämpötilasta ja
happipitoisuudesta (Wahlgren 1986). Suhteellinen hapenkulutusnopeus = 1, kun lämpötila
on 8 °C ja happipitoisuus 11 mg/l
Kerrostuneisuus säätelee vahvasti liuenneen hapen määrää alusvedessä. Päällysvedessä
hapen määrä pysyy keväästä syksyyn korkeana, koska kulutettu happi korvaantuu
ilmakehästä jatkuvasti. Talvisin jääkannen alla voi muodostua hapettomia ajanjaksoja koko
järven syvyyteen. Kevättäyskierrossa talvella kulutetun hapen tilalle siirtyy ilmakehästä
korvaavaa

happea.

Suotuisissa

olosuhteissa

kevättäyskierrossa

koko

vesimassan

happipitoisuus saavuttaa kyllästymispitoisuuden. Kesällä alusveden happea kuluu
kemiallisissa ja biologisissa prosesseissa, eikä harppauskerroksen läpi siirtyvä happi riitä
aina korvaamaan kulunutta happea, vaan järven pohjalle voi muodostua hapetonta vettä.
Vähähappisinta vettä esiintyy syvänteissä, joissa havaitaan ensimmäisenä myös täysin
hapettomat olot. Alusveden happitilanne paranee syystäyskierrossa, jossa kerrostuneisuus
purkaantuu ja koko vesimassa pääsee kosketuksiin ilmakehän kanssa. Syystäyskierron
päättyessä vallinnut tilanne vaikuttaa koko järven happi tilanteeseen talvella.
Vähähappisin vesi sijaitsee usein pohjan syvänteissä. Syvänteissä esiintyvät ensimmäiset
merkit hapen kulumisesta ja mahdollisesta happikadosta, ja syvänteet ovat erityisen
tarkkailun

alla

järvessä,

jossa

esiintyy

happikatoja.

Happikadot

eivät

ole

ennenkuulumattomia luonnontilaisissa järvissä, vaikkakin ihmisen toiminta on usein
heikentänyt järvien tilaa.
Happipitoisuus on eräs tärkeä kalojen esiintymiseen vaikuttava tekijä. Vähähappisessa
vedessä viihtyvät vain harvat kalalajit, ja happikadon aikana tapahtuu kalakuolemia.
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Taulukossa 1 on esitelty eräiden kalalajien hapentarve. Kesäkerrostuneisuuden aikana
alusveteen voi syntyä happikatoja, jolloin kalat eivät voi käyttää tiettyjä alueita normaalisti
hyväkseen, ja pahimmillaan kalat väistyvät alueelta tai kuolevat. Hapen puute vaikuttaa
myös pohjaeläimiin haitallisesti.
Taulukko 1: Eräiden kalalajien hapentarve mg/l O2 (Myllymaa 1990)

Laji
lohikalat, siika, muikku
kuha, hauki, ahven
lahna, särki
ankerias, suutari, ruutana

2.3

Letaaliraja
1,5 - 2,6
1
0,6 - 0,9
0,1 - 0,3

Viihtymisen raja
7-9
5-6
ei tiedossa
2-4

Aallot ja virtaukset

Virtaukset kuljettavat energiaa ja happea järven osa-alueiden välillä, ja aineiden
kulkeutuminen ja leviäminen tapahtuu pääosin virtausten ja turbulenttisen diffuusion kautta.
Aallokko ja sekoittaa pintakerroksia.
Aallokko nopeuttaa kaasunvaihtoa rajapinnan läpi ja sekoittaa veden pintakerroksia, mutta
aallot vaimenevat nopeasti syvyyden myötä. Pienissä järvissä esiintyvät aallot vaimenevat
tehokkaasti jo muutaman metrin syvyydessä. Aallokko nopeuttaa diffuusiota synnyttämällä
turbulenttisia virtauksia rajakerroksen läheisyyteen ja kasvattamalla rajakerroksen pintaalaa. Kovalla tuulella aaltojen murtuessa syntyy veteen kuplia, joiden vaikutuksesta
kaasunvaihto edelleen tehostuu. Sisäiset aallot muodostuvat kevyemmän päällysveden ja
tiheämmän alusveden välille. Sisäiset aallot lisäävät virtauksia rajakerroksen läheisyydessä
nopeuttaen kaasujen kulkeutumista rajapinnan läpi. Samalla tapahtuu sekoittumista ja
harppauskerroksen gradientti pienenee, jolloin energian ja materian vaihto alusveden ja
päällysveden välillä paranee edelleen.
Virtaukset ovat veden liikettä joka voi suuntautua horisontaalisesti tai vertikaalisesti.
Virtauksia synnyttävät tuuli, tulevat ja lähtevät virtaukset ja lämpöenergian epätasainen
jakaantuminen. Virtaukset kuljettavat ja sekoittavat vettä ja siinä olevia aineita sekä veteen
sitoutunutta lämpöenergiaa. Horisontaalivirtaukset järvissä voivat olla luokkaa kymmeniä
senttimetrejä sekunnissa, kun taas vertikaalivirtaukset ovat luokkaa millimetrejä sekunnissa.
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Approksimoimaton liikeyhtälö vedelle on (Gill 1982)
1
DU
+ 2Ω × U = −
∇p − g + ν m ∇ 2U
Dt
ρ

[4]

U = kolmiulotteinen virtausnopeusvektori
t = aika
Ω = maan kulmanopeusvektori
ρ = veden tiheys
p = paine
g = putoamiskiihtyvyysvektori
νm = molekylaarinen kinemaattinen viskositeetti

Termi DU/Dt voidaan kirjoittaa myös muodossa

Du ∂u
+U ⋅∇ U .
≡
Dt ∂t

Suhteellisen pienille järville Suomen korkeusasteilla

kaavan 4 toinen termi eli

corioliskiihtyvyys on luokkaa 10-6 m/s2, ja verrattuna ensimmäiseen termiin 10-4 m/s2 on
pieni ja voidaan jättää huomioimatta pienen skaalan turbulenttisessa virtauksessa (Huttula &
Virta

2002).

Olettamalla

veden

olevan

kokoonpuristumatonta

(kokoonpuristumattomuusoletus) ja että maan vetovoima ja painegradienttivoiman
pystysuuntainen komponentti tasapainottavat toisensa (hydrostaattinen oletus) sekä
käyttämällä Boussinesq-approksimaatiota voidaan johtaa liikeyhtälöt muotoon
1 ∂p ′
Du
=−
+ ν∇ 2 u
Dt
ρ ∂x

[5]

1 ∂p ′
Dv
=−
+ ν∇ 2 v
Dt
ρ ∂y

[6]

Dw
1 ∂p ′ g ∂ρ
Θ ′ + ν∇ 2 w − g
=−
−
Dt
ρ ∂z ρ ∂Θ

[7]

Tuulen aiheuttama horisontaalinen leikkausjännitys vedenpintaan voidaan kuvata termillä

ρ-1∂τ/∂z. Tämän seurauksena veden pinta alkaa liikkua tuulen mukana, ja liike johtuu
syvemmälle veteen. Tuulen aiheuttama leikkausjännitys on esitetty kaavassa 8.
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τ = ρ a C d v 2h

[8]

τ = leikkausjännitys
ρa = ilman tiheys
Cd = vastuskerroin
Vh = tuulen nopeus korkeudella h
Virtauksen suunta on alussa tuulen suunnan mukainen, mutta coriolisvoima kääntää
virtausta oikealle pohjoisella pallonpuoliskolla. Jos tuulen nopeus kohoaa äkillisesti nollasta,
ajaa tuuli sekoittuneen pintakerroksen liikkeeseen, joka kääntyy hitaasti oikealle. Ajan Ti / 2
eli Jyväsjärvellä 7 tunnin kuluttua virtauksen suunta on kääntynyt 90° oikealle tuulen
suunnasta oikealle (Gill 1982). Järvessä, jonka dimensiot ovat pienet, virtauksen kääntymistä
ei usein havaita, koska pohjan muoto ja rannat estävät vapaan virtauksen.
Järveen voi myös syntyä advektiovirtauksia, jos siihen tulee tai siitä lähtee puroja tai jokia.
Järveen tuleva vesi hakeutuu tiheytensä määräämään kerrokseen, ja advektiovirtaus voidaan
suotuisissa olosuhteissa havaita kymmenien tai satojen metrien päässä joen suusta. Veden
leviämien järveen riippuu vesimassojen tiheyksistä, virtauksen nopeudesta ja järven ja joen
geometriasta.
Veden pystysuoria virtauksia edustavat konvektiovirtaukset. Ne aiheutuvat tiheyden
epästabiiliudesta, jolloin raskaampaa vettä alkaa muodostua raskaamman veden päälle.
Tällöin kehittyy samanaikaisia ylöspäin ja alaspäin suuntautuvia virtauksia. Tällainen
tilanne voi syntyä mm. pintaveden jäähtyessä kesäyönä tai pohjansedimentin lämmittäessä
alusvettä talvella (Kuusisto 1986b). Kesäisin konvektiovirtaukset ulottuvat vain harvoin
harppauskerroksen läpi.
Veden liikkeeseen liittyy läheisesti myös turbulenttinen sekoittuminen. Pintakerrokset
sekoittuvat syvemmällä olevien vesimassojen kanssa, ja vedessä olevia aineita ja
lämpöenergiaa kulkeutuu turbulenttisesti sekoittumalla syvemmälle.
Kun päällysvesi virtaa alusveden päällä, muodostuu harppauskerrokseen virtausnopeuden
vaihettumisvyöhyke, ja liike-energiaa siirtyy alusveteen harppauskerroksen läpi. Alusveden
ja päällysveden virtausnopeudet voivat erota selvästi toisistaan, alusveden nopeuksien
ollessa

pääsääntöisesti

alhaisempia.

Myös

suunnat

voivat

poiketa

Harppauskerroksen stabiilisuutta voidaan kuvata Richardsonin luvulla Ri
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toisistaan.

Ri =

g(dρ / dz)
ρ(du / dz) 2

[9]

g = gravitaatiokiihtyvyys
ρ = tiheys
u = nopeus
z = syvyys
Rajapinnan kriittisenä arvona pidetään lukua 0,25. Kun Ri > 0,25 rajakerros on stabiili eikä
turbulenttista sekoittumista ja kitkaa esiinny suuressa määrin. Kun Ri pienenee alle 0,25
tulee rajapinnasta epästabiili ja turbulenttista sekoittumista ja kitkaa alkaa esiintyä, jolloin
sekoittumista tapahtuu laajemmassa mittakaavassa myös vertikaalisuunnassa (Wetzel 2001).
Veden viipymä kuvaa keskimääräistä aikaa, jonka vesipartikkeli viipyy altaassa. Veden
viipymää järvessä voidaan arvioida kaavalla
t=

V
MQ

[10]

t = teoreettinen viipymä
V = järven tilavuus
MQ = keskivirtaama
On huomattava että kaava antaa vain viitteellisen arvion todellisesta viipymästä, koska
kaava ei ota huomioon veden kerrostuneisuutta sekä eri vesimassojen vaihtumista ja
sekoittumista.
2.4

Hapetus

Järviveden hapettimilla siirretään happea haluttuun tilaan, esimerkiksi alusveteen.
Hapetuksesta voidaan puhua silloin, kun haluttuun tilaan siirretään tavalla tai toisella happea
joko valmiina liuoksena, ilmaseoksena tai puhtaana kaasuna. Tulkintaa voidaan auttaa
lisämääreillä.

Voidaan

puhua

esimerkiksi

nitraatti-

tai

happikalkkihapetuksesta,

täyskiertoilmastuksesta ja hapetuskierrätyksestä (Lappalainen 2003). Tässä pro gradu työssä
sanalla hapettaminen (hapetus) tarkoitetaan Jyväsjärven yhteydessä hapekkaan pintaveden
pumppukierrätystä alusveteen.
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Järven hapettamisen perusajatus on turvata aerobisten kuluttaja- ja hajottajaorganismien
hapensaanti ja hajotuskyky ja siten edistää hiilen ja typen tervettä kiertoa, mutta hidastaa
järvessä tapahtuvaa liiallista fosforin kiertoa. Vähähappisen järven happipitoisuuden
kohottamisella voidaan estää kalakuolemia, parantaa veden eliöstön elinmahdollisuuksia ja
alentaa rehevyyttä vähentämällä sisäistä fosforikuormitusta. Lisäksi limoittuminen vähenee
ja hajuhaitat voidaan poistaa (Lappalainen 2003).
Jyväsjärvi on rehevä ja kesäisin voimakkaasti kerrostunut järvi. Järveä on menneen
vuosisadan aikana käytetty kaatopaikkana ja siihen on laskettu jätevesiä sekä teollisuuden
että kaupungin taholta. Jätteiden joukossa on ollut teollisuuden puujätteitä ja kemikaaleja,
kaatopaikka- ja rakennusjätettä ja asutuskeskusten viemärijätettä. 1960-luvulle tultaessa
järven vesi oli likaista ja pahoin rehevöitynyttä, ja ajoittain pahanhajuinen vesi kertoi
hapettomista ajanjaksoista. Virkistyskäyttö yleisesti kärsi veden huonosta laadusta, järven
vesi haisi pahalle ja rantatonttien arvo laski. Syötävissä kaloissa esiintyi makuhaittoja,
kalakanta muuttui ja etenkin arvokalat kärsivät hapenpuutteesta ja happamuudesta. 1960 ja
1970- luvulla järven olleessa huonoimmillaan heräsi yleinen halu järven tilan
kohentamiseen. Järven tilaan alettiin kiinnittää
parantamiseksi

rakennettiin

jätevesien

enemmän huomiota, ja tilanteen

keskuspuhdistamo

ja

teollisuuden

päästöjä

pienennettiin. Edelleen järven tilan kohentamiseksi asennettiin vuonna 1979 ensimmäinen
hapetin

järven

pääsyvänteeseen,

jonka

jälkeen

järveä

on

hapetettu

vaihtelevin

hapetinmenetelmin ja -tehoin. Jyväsjärvi on tällä hetkellä tilassa, jossa hapettimilla voidaan
korvata hajotuksen aiheuttama hapenkulutus, mutta hapetusta jouduttaneen tulevaisuudessa
vielä jatkamaan. Ongelmana on etenkin loppukesän happitilanne, jolloin alusveden happi
voi edelleen kulua loppuun.
Nykyään Jyväsjärveä hapetetaan syvänteen pääaltaan syvänteen kohdalla kolmella Mixox
1100- hapettimella. Hapetuksen toteutuksesta vastaa Vesi-Eko Oy M-real Oy:n
toimeksiannosta. Jyväsjärvellä toimivat hapettimet ovat ns. ’hapekkaan pintaveden
pumppukierrätys (down circulation)’ – hapettimia.
Mixox-hapetuksen periaatteena on johtaa hapellista päällysvettä pohjan lähelle alusveteen,
jolloin tiheyserot aiheuttavat tarvittavan

horisontaali- ja vertikaalisekoittumisen

alusvedessä. Hapetinlaite on suurikokoinen, hidaskierroksinen potkurilla toimiva pumppu,
joka pumppaa päällysvettä joustavaa putkea myöten alusveteen. Pääosa johdetusta kevyestä
päällysvedestä ja sen mukana viedystä hapesta sekoittuu raskaaseen, melko homogeeniseen
alusveteen, jonka tilavuutta hapettimet kasvattavat pumppaamien vesimääriensä mukaisesti.
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Johdettu vesi ei siis palaudu lähtötasolleen päällysveteen vaan pääosa pumpatusta
hapekkaasta pintavedestä jää harppauskerroksen alapuolelle (Malve ym. 2000). Hapettimia
voidaan myös käyttää heikon kerrostuneisuuden vallitessa kerrostuneisuuden purkuun, sillä
niillä on heikentävä vaikutus veden lämpötilakerrostuneisuuteen.
Mixox-hapettimien tarkoituksena on hapetusta hoitavan Vesi-Eko Oy:n mukaan on:
a) vähentää pohjan kuormitusta elvyttämällä alusveden hajotus- ja kulutustoimintaa
b) purkaa kuormitetun järven pohjalle kertyneet haitalliset orgaaniset ylijäämät
c) vähentää siten liiallista hajottajamikrobien typpi- ja metaanikaasu-tuotantoa
d) edistää ammoniumtypen hapettumista ja typen haihtumista kaasuna ilmaan
e) vähentää lopulta fosforin sisäistä kuormitusta ja rehevyyshaittoja
Koska Mixox-hapetuksessa pumpataan alusveteen lämmintä päällysvettä, alusveden
lämpötila kohoaa. Tällöin happea kuluttavat reaktiot kiihtyvät ja hapenkulutus kohoaa.
Huonokuntoisessa hapen puutteesta kärsivässä järvessä on usein paljon materiaalia, joka
kuluttaa happea vedestä. Happea kuluu vedessä olevan materiaalin sekä sedimentin
hapettamiseen, jolloin järven tila kohenee. Niin kauan kuin järvelle ei aiheudu haittaa
lämmönnoususta, ei lämmönnousua pidetä huonona, vaan sen katsotaan nopeuttavan järven
kunnostusta.
Jyväsjärveen muodostuu selkeä kerrostuneisuus kesäisin ja talvisin. Hapettimilla johdetaan
happirikasta pintavettä harppauskerroksen alapuolelle alusveteen, jossa vedet sekoittuvat
tehokkaasti. Sekoittumista voidaan arvioida kaavalla:
Ts = xTe + (1 − x )Th

[11]

Ts = sekoittuneen alusveden lämpötila
x = sekoitussuhde Va/Vp
Va = alusveden tilavuus sekoittuneessa alusvedessä
Vp = päällysveden tilavuus sekoittuneessa alusvedessä
Te = päällysveden lämpötila
Th = alusveden lämpötila
muokkaamalla yhtälöä (7) saadaan
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x=

Ts − Th
Te − Th

[12]

Hapetuksessa alusveden tilavuus kasvaa ja samalla sen lämpötila kohoaa. Lämpötilan
kasvun seurauksena kemialliset hapetusreaktiot nopeutuvat ja biologinen aktiivisuus kasvaa,
mikä johtaa hapenkulutuksen kasvuun.

Hapen kulutus voi myös kasvaa lisääntyneen

happipitoisuuden johdosta.
Rehevien järvien sedimentti muuttuu nopeasti hapettomaksi jo muutamien millimetrien
syvyydessä, ja sedimentin hapettomien olojen estämiseksi on taattava hapen siirtyminen
vedestä sedimenttiin. Pohjalla on oltava sekä happipitoista vettä että virtauksia, jotka estävät
vähähappisen vesikerroksen muodostumisen pohjan läheisyyteen. Pohjan lähellä tapahtuvat
happea sisältävän veden virtaukset edistävät hapen siirtymistä vedestä sedimenttiin ja siten
hapellisia olosuhteita sedimentissä.
Mixox-hapetuksen kaaviokuva on esitetty kuvassa 5 (Lappalainen 2003). Hapetustilanteet
voidaan jakaa kahteen osaan, kerrostuneen ja kerrostumattoman järven tapaukseen.
Kerrostuneen järven tapauksessa kevyempää päällysvettä pumpataan harppauskerroksen alle
alusveteen, jossa tapahtuu sekoittuminen. Uusi vesimassa hakeutuu tiheytensä määräämään
syvyyteen

harppauskerroksen

alapuolelle,

ja

leviää

siinä

virtausten

mukana.

Kerrostumattomissa järvissä hapetuspumput pumppaavat pinnanläheistä vettä pohjalle, ja
edesauttavat erityisesti veden vertikaalista sekoittumista. Kerrostumattomissa järvissä
hapetuspumppaus hidastaa vesipatsaan stabiloitumista sekoittamalla pinnalle hakeutuvaa
tiheydeltään kevyempää vettä syvemmällä olevaan tiheämpään veteen.
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Kuva 5. Mixox-hapetusmenetelmän hydraulinen toimintaperiaate (Lappalainen 2003):
a. Normaalisti kerrostuvissa järvissä
b.Epämääräisesti kesäkerrostuvissa (keskisyvissä) tai täyskierrossa olevissa järvissä
Avovesikaudella päällysveden horisontaaliseen sekoittumiseen vesialtaassa vaikuttaa
olennaisesti tuuli. Kesällä tuuli aiheuttaa päällys- ja alusveteen virtauksia, jotka ovat
pääasiallinen siirtymä- ja sekoittumisprosessi hapetetulle alusvedelle. Koska alusveden
virtauksiin vaikuttaa pohjan topografia, vaikuttaa se myös hapettimien vaikutusalueen
laajuuteen. Vertikaalinen sekoittuminen hapettimien alla on voimakasta veden tiheyseroista
ja pumppujen virtauksista johtuen, mutta kauempana hapettimista tilanne on eri.
Mahdollinen pohjakynnys voi muodostaa esteen, jonka takana oleviin syvänteisiin hapetettu
alusvesi ei kulkeudu. Hapetuskatvetta on havainnollistettu kuvassa 6.

Kuva 6: Hapetuskatveen muodostuminen kynnyksen taakse (Wahlgren ym. 1990)
Hapettimien sijainnit, tekniset tiedot ja käyttöpäivät on esitetty kappaleessa 3.3.
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3 Aineisto ja menetelmät
3.1

Tutkimusalue ja sääolosuhteet

3.1.1 Morfologia

Jyväsjärvi sijaitsee Jyväskylän kaakkoispuolella. Järvi on jakaantunut kahteen altaaseen,
läntiseen Ainolan altaaseen ja suurempaan itäiseen pääaltaaseen. Ympäröivä maa on alueelle
tyypillistä sekametsää, jossa kohoilee suuria hiekkaharjuja. Järven ympärillä harjut kohoavat
yli 100 metriä järven pinnan yläpuolelle, ja etenkin läntisen altaan ympärillä ne suojaavat
järveä tuulilta. Lisäksi erityisesti etelärannalla kasvaa aivan rannan tuntumassa metsää, joka
varjostaa järveä tuulilta. Jyväskylän kaupungin keskusta sijaitsee järven luoteispuolella
muutaman sadan metrin päässä rannasta.
Jyväsjärven suurin pituus on 4,2 km ja leveys leveimmältä kohdalta 1,7 km. Keskileveys on
740 m ja sen pinta-ala on 3,1 km2. Järven suurin syvyys on 24 m, keskisyvyys on 5,8 m ja
kokonaistilavuus on 17,8 milj. m3. Järven kautta kulkeva keskivirtaama MQ on 3,4 m3/s ja
teoreettinen viipymä on 2,7 kuukautta (kaava 6).
Pääallas on pinta-alaltaan noin 2,1 km2. Altaan pohjoisrannalle laskee Tourujoki ja
kaakkoispäähän yhtyy Pohjois-Päijänne Äijälän salmen kautta. Salmi on Äijälänsalmen
sillan alla noin kymmenen metriä leveä, ja siinä kulkee 2 metriä syvä ja 9 metriä leveä
laivaväylä. Salmessa vesi virtaa molempiin suuntiin riippuen Tourujoen virtaamasta,
vallitsevista tuulista ja Pohjois-Päijänteen vedenkorkeudesta. Etenkin pääaltaan itäosa on
matala, usein alle metrin syvyinen ja kasvien täyttämä. Pääaltaan syvin kohta on 24 metrin
syvänne, jota hapetetaan kolmella Mixox1100 pumpulla.
Ainolan altaan pinta-ala on noin 1 km2, se on suhteellisen jyrkkäreunainen ja pinta-alaansa
nähden syvä. Tärkein altaaseen laskevista vesistä on Köyhänoja, joka laskee länsipäähän.
Ainolan altaan keskellä sijaitsevassa syvänteessä toimii kesäisin iso suihkulähde, joka ottaa
pumppaamansa veden muutaman metrin syvyydeltä. Rannat ovat kivikkoiset, ja
pohjoispuolella ihmisen toimesta laajalti muokatut. Ainolan altaan koillisosassa sijaitsee
vilkas venesatama, ja lähellä pohjoisrantaa kulkee vanha 4-tie. Altaan poikki kulkee
lännessä kävelysilta, ja toinen järven ylimenevä silta kulkee altaiden keskellä sijaitsevan
leveän salmen poikki. Kuvassa 7 on esitetty merikartta Jyväsjärvestä, jossa näkyy järven
topografia, ja johon on merkitty hapettimet ja tutkimuslautta Aino.
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Kuva 7: Jyväsjärven syvyyskartta (Merenkulkulaitos 2001)
Jyväsjärven hypsografinen käyrä Jyväsjärvihankkeessa kesällä 2002 työskennelleen Paryan
Abdulin määritysten mukaan on esitetty kuvassa 8. Järvi on muodoltaan yleinen Suomessa,
sen laajoine mataline rantoineen ja kohtuullisen syvine syvänteineen.
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Kuva 8. Jyväsjärven hypsografinen käyrä
3.1.2 Hydrologia

Jyväsjärvi kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Se saa pääosan vesistään Tourujoen valumaalueelta, jonka vedet virtaavat Tourujoen kautta Jyväsjärveen ja edelleen Äijälänsalmen
kautta Päijänteen Poroselälle. Tourujoessa on pieni voimalaitos paperitehtaan kohdalla,
jossa veden virtaamaa säännöstellään ja mitataan. Voimalaitokselle on säädetty minimi
virtaama 0,25 m3/s. Tourujoen valuma-alueen koko on 334 km2 ja keskivirtaama vuosina
1967–1990 oli 3,1 m3/s (Leppäjärvi 1995). Kesän 2003 päivittäiset virtaamat on esitetty
kuvassa 9. Jyväskylän Energialta saatujen tietojen mukaan keskivirtaama kevätjuoksutusten
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aikaan 1.5. – 21.6.2003 oli 600 000 m3/vrk, kesäkaudella vastaavasti 22.6. – 30.9.2003 oli
66 000 m3/vrk.

Tourujoen virtaama Kesällä 2003

virtaama 1000 m

3

/d

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
elo

touko

syys

kuukausi

Kuva 9. Tourujoen päivittäinen virtaama kesällä 2003. Virtaama mitattu Kankaan
paperitehtaan kohdalta.
Jyväsjärven oma valuma-alue on Keski-Suomen vesipiirin mittausten mukaan 38 km2. Sen
vedet saavat alkunsa pääosin Köhniön- ja Myllyjärvestä, josta vedet virtaavat Köyhänojan
kautta Jyväsjärven Korkeakoskenlahteen. Lisäksi Jyväsjärveen tulee pieniä suurimman osan
ajasta kuivia puroja mm. Kekkolan sekä Halssilan rantaan. Jyväsjärven lähivaluma-alueelta
tulevaksi valumaksi saadaan keskivalumaa 8,5 l s-1km-2 käyttäen 26 000 m3/vrk (Keränen
2001). Kesällä 2003 mitattiin Köyhänoja viikoittain ja saadut virtaamat on esitetty kuvassa
10. Nämä virtaamat sisältyvät lähivaluma-aluevirtaamaan.

Kuva 10: Köyhänojan virtaama kesällä 2003
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Keväällä 2003 vedenkorkeudet vesistöissä ja pohjavesissä olivat alhaiset. Vedenkorkeus
Pohjois-Päijänteellä kesällä 2003 on esitetty kuvassa 11. Vedenkorkeus oli huhtikuussa 30
vuoden ajanjakson alhaisimpia. Vedenkorkeudet olivat jopa 40 cm - 30 vuoden keskiarvoa
alempana. Touko - kesäkuussa veden pinta nousi minimistään, ja heinäkuussa vedenkorkeus
oli vain hieman keskiarvoa alempana. Elo- ja syyskuu olivat vedenkorkeudeltaan miltei
normaaleja.

Kuva 11: Vedenkorkeus Pohjois-Päijänteellä vuonna 2003 (Suomen ympäristökeskus
26.11.2003 <http://www.vyh.fi/tila/vesi/hydrol/hydrol.htm>).
3.1.3

Sääolot

Ilman lämpötila ja tuulitiedot on saatu Ilmalaitoksen Tikkakosken säähavaintoasemalta (19
km Jyväskylästä luoteeseen) ja sadantatiedot on saatu Suomen ympäristökeskuksen
säähavaintoasemalta Leppävedeltä ( 10 km Jyväskylästä koilliseen). Tutkimuslautta Ainon
sääaseman tuloksia ei voitu käyttää, koska salaman isku vuoksi sääaseman anturit toimivat
vain ajoittain.
Vähävetisen alkutalven 2003 jälkeen toukokuu oli poikkeuksellisen sateinen. Vettä satoi yli
kaksi kertaa 30 vuoden keskiarvon verran, ja maavesivarannot saivat täydennystä.
Kesäkuussa satoi hieman normaalia runsaammin, lämpötilan ollessa muutaman asteen
keskimääräistä viileämpi. Heinäkuun puolivälissä lämpötila kohosi ja helteistä säätä jatkui
kolmisen viikkoa. Helteisen ajanjakson aikana sateet olivat kuuroittaisia, ja sademäärät
olivat hieman normaalia suuremmat. Elokuun alussa lämpötila tasoittui normaaleihin
lukemiin ja vettä satoi hieman keskiarvoa vähemmän. Kesän 2003 kuukausisadanta ja –
lämpötila sekä vuorokausilämpötilat on esitetty kuvissa 12 ja 13.
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Kuva 12: Vuoden 2003 kuukausisadanta Leppävedellä, Haapakoskella (Suomen
ympäristökeskus 26.11.2003 <http://www.vyh.fi/tila/vesi/hydrol /hydrol.htm>).

Kuva 13: Tikkakoskella mitattu ilman lämpötila kesällä 2003 (Ilmatieteenlaitos 2611.2003
<www.ilmatieteenlaitos.fi/saa/tilastot_3.html>)
Intensiivimittausten aikana 18. – 21.9.2003 sää oli viileähkö ja syksyinen. Tuuli oli
voimakkuudeltaan alle neljä metriä sekunnissa ja suunnaltaan tasaisesti vaihtuvaa pysytellen
viimeiset päivät pohjoistuulena. Tuulennopeudet ja – suunnat Tikkakoskella 17.8. – 26.8.
on esitetty kuvassa 14.
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Kuva 14: Tikkakoskella mitatut tuulen nopeus ja tuulen suunta 17.8. – 26.8. välisenä aikana
3.2

Kuormitus

Jyväsjärveen laskeva ihmisen aiheuttama fosfori- ja typpikuormitus on saatu vähenemään
viimeisenä kolmena vuosikymmenenä. 1970-luvulla käyttöön otettu Jyväskylän kaupungin
jätevesien keskuspuhdistamo alensi päästöjen määrää Jyväsjärveen ja sen yläpuolisiin
valuma-alueisiin väheni huomattavasti. Muutokset paperi ym. tehtaiden prosesseissa ovat
myös vähentäneet teollisuuden päästöjen määrää.
Jyväsjärvessä fosfori on rajoittava ravinne, sillä järven kokonaistyppi/kokonaisfosfori ( N/P
) massasuhde on selvästi yli 7 (Wetzel 2001). Typen ja fosforin massapainosuhde on esitetty
kuvassa 15. Kesällä 2003 Lutakon edustalla (paikka B kartalla 26) 1.5. – 1.10.2003 mitattu
keskiarvo N/P suhde oli 818/23 = 35. Ulkoisen fosforikuorman määrä on vähentynyt
kymmenykseen 1970-luvun lopun ajoista, mutta silti fosforin kokonaiskuorma on noin 10
kg/vrk (kuva 16). Pelkkä ulkoisen kuorma osuus riittää pitämään järven rehevänä (Keränen
2001). Kokonaisfosforin määrä vedessä pysyi suhteellisen tasaisena läpi kesän 2003,
vaihdellen 15 – 37 µg/l välillä.
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Kuva 15: Kokonaistypen ja fosforinmassasuhteet (Ntot / Ptot) kuormituksien perusteella
vuosina 1979 – 2000 (Keränen 2001). * ei mitattu
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Kuva 16: Jyväsjärven kokonaisfosforikuorma ja sallittava sekä vaarallinen kuorma vuosina
1979 – 2000 (Keränen 2001)
Typen kokonaiskuormitus on vähentynyt noin kolmannekseen 1970-luvun alkupuoliskolta,
ja 1990-luvulla se on ollut noin 270 kg/vrk. Kokonaistypen määrä oli kesällä 2003 oli 600 1000 µg/l välillä.
Biologinen hapenkulutuskuorma on myös vähentynyt huippuvuosista nykyiseen n. 580 kg
O2 /vrk (BHK7), josta merkittävä osa tulee Kankaan paperitehtaalta (Keränen 2001).
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3.3

Hapetuspumput Jyväsjärvellä

Jyväsjärven itäisen altaan syvänteeseen on asennettu kolme Mixox 1100-hapetinta.
Hapettimien sijainnit on merkitty kuvaan 1 ja niiden koordinaatit ovat (62° 14,183’N ja 25°
46,853’E), (62° 14,172’N ja 25° 46,909’E) ja (62° 14,173’N ja 25° 46,986’E). Syvänteen
suurin syvyys on 24 m, ja hapettimet on sijoitettu itä- länsisuunnassa noin 55 ja 70 m
etäisyyksille toisistaan.
Hapettimet on valmistanut Vesi-Eko Oy ja ne ovat Mixox1100-mallia (kuva 17). 1100- luku
viittaa potkurin halkaisijaan (mm) ja moottorin sähkönottoteho on 2,5 kW. Yksi hapetin saa
aikaan 900 l/s virtaaman, joka siirtää happea alusveteen 780 kg O2/vrk, kun johdettavan
päällysveden happipitoisuus on 10 mg/l (Vesi-Eko oy s.a.). Kolmen hapettimen yhteisteho
on siis noin 2,7 m3/s tai 2300 kg O2/vrk. Veden otto tapahtuu 3 m syvyydestä, potkurin
syvyys on 4 m ja sukka ulottuu 12 m syvyydelle. Tällöin veden purkautumiskorkeus on noin
12 m pohjan yläpuolella, josta veden liike jatkuu alaspäin.

Kuva 17: Mixox1100 hapetin ja Vesi-Eko:n toimitusjohtaja Matti Lappalainen
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Hapettimia pidettiin vuonna 2003 toiminnassa käyttötarpeen mukaan. Alkukesästä
hapettimet olivat pois päältä, jottei pumpattu päällysvesi kohottaisi tarpeettomasti alusveden
lämpötilaa. Lisäksi kesällä 2003 tehtiin kaksi koeluontoista pysäytystä, joilla tutkittiin
hapetuksen vaikutusta alusveden lämpötilaan. Hapettimien toimintapäivät on esitetty
taulukossa 2.

Taulukko 2: Jyväsjärvessä toimivien kolmen Mixox-1100 hapetuspumpun toimintapäivät
1.1.2003 – 30.9.2003. Pumppu päällä =x, pois päältä –
Talvi 2002 -2003
8.5 - 23.5
23.5 - 2.7
2.7 - 22.7
22.7 - 29.7
29.7 - 19.8
20.8
21.8 -->

3.4

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Mittauspaikat

Mittaukset suoritettiin pääasiassa itäisessä pääaltaassa, paikan määritys tehtiin GPS
vastaanottimella

mittauksen

alussa.

Koordinaatit

on

ilmoitettu

WGS84

koordinaattijärjestelmässä
Tutkimuslautta Aino sijaitsee itäisen pääaltaan keskellä koordinaattipisteissä 62 14,306° N
ja 25 46,570° E ja sen sijainti on esitetty kuvassa 1.
CTD-luotaukset ja virtausmittaukset suoritettiin pääasiassa itäisessä pääaltaassa. CTDluotauksia suoritettiin linjoissa syvänteen ylitse ja sen lähistöllä. Yksittäisiä luotauksia
tehtiin eri puolilta järveä alueellisen kattavuuden parantamiseksi. Virtausmittauksia
ADCP:llä suoritettiin linjoina altaan keskeisten vesialueiden ylitse, sekä paikallaan
suoritettuina pistemittauksina.
Köyhänojan virtaus on siivikoitu n.100 metriä ojan suulta ylävirtaan.
3.5

CTD

Jyväsjärven lämpö- ja happitilannetta kartoitettiin CTD:llä. Käytetty CTD oli Hydrolab:in
valmistama MiniSonde MS-4 varustettuna happianturilla (kuva 18). CTD:n mittausnopeus
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oli yksi mittaus sekunnissa, ja sen mittaamat suureet yksikköineen ja tarkkuusrajoineen on
esitetty taulukossa 3 (Hydrolab 14.10.2003. <www.hydrolab.com>):

Kuva 18: Tutkimuksissa käytetty Minisonde MS-4 CTD.
Taulukko 3: Minisonde MS-4 valmistajan ilmoittamat mittausominaisuudet.
Suure

Yksikkö

Mittausrajat

Mittaustarkkuus

Päivämäärä

DDMMYY -

-

Aika

HHMMSS

-

-

Lämpötila

°C

– 5 – 50

±0,10

Sähkönjohtavuus

mS/cm

0-100

±1 %

Hapenkyllästysaste

%

-

-

Happipitoisuus

mg/l

0 - 50

±0,2

pH

-

0 - 14

±0,2

Syvyys

m

0 - 25

±0,08

CTD-luotaukset tehtiin veneestä käsin luotauksina pinnasta pohjaan. Veteen laskettaessa
CTD:n annettiin stabiloitua noin 30 s, jonka jälkeen luotaus aloitettiin. Mittaus suoritettiin
laskemalla CTD alas noin 20 cm/s nopeudella pohjaan saakka, jolloin anturit jäivät n. 10 cm
päähän pohjasta.

Tiedonkeruu lopetettiin luotaimen tullessa pohjalle, ja jälkikäteen

tiedostoista poistettiin ylimääräiset alku- ja loppupään mittaukset.
CTD oli kytketty kannettavaan tietokoneeseen 25 metriä pitkällä tiedonsiirtokaapelilla, jolla
CTD myös nostettiin ja laskettiin haluttuun syvyyteen. Kannettavalla tietokoneella
rekisteröitiin CTD:n lähettämä tietoa halutulta jaksolta, jonka jälkeen tiedostot muutettiin
taulukkomuotoon Pirjo Kuitusen kehittämällä CTD-tiedostojen käsittelyohjelmalla. Ohjelma
poistaa tunnistetiedot mittaussuureiden edestä, järjestää ne taulukkomuotoon ja poistaa
mittausrivit, joissa esiintyy virheitä.
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3.6

Virtausmittaukset

Virtausmittaukset

suoritettiin

pääosin

RD

Instruments:in

valmistamalla

ADCP-

virtausmittarilla, jolla voitiin mitata profiileja. Mittarin mittaustaajuus on 600 kHz ja hitain
havaittavissa oleva virtausnopeus 1 cm/s. Mittarin mittaustarkkuus oli 1 cm/s.
Mittaussolujen paksuus oli 40 cm ja pituus vaihteli 10 ja 20 metrin välillä riippuen
mittausaluksen kulkunopeudesta.
ADCP-mittaukset suoritettiin tutkimusalus Hydrasta 18. – 21.9. ADCP oli kiinnitetty
keskelle Hydraa noin 30 cm päähän veneen kyljestä. ADCP-mittauspintojen syvyys oli 25
cm ja mittaukset aloitettiin 50 cm syvyydestä pinnasta aluksen rungon aiheuttaman häiriön
välttämiseksi. Mittauslinjat ajettiin noin 3 km/h nopeudella tai ajelehtimalla hitaammalla
nopeudella tuulen mukana, jolloin saavutettiin parempi resoluutio.
ADCP:n lisäksi käytettiin sylinterin muotoisia uimureita. Uimurien halkaisija 0,6 m ja
korkeus 1 m, ja niissä käytettiin halkaisijaltaan 20 cm merkkipoijuja. Merkkipoiju ja uimuri
oli yhdistetty toisiinsa 2-3 mm paksulla narulla. Uimureita uitettiin 1, 3, 5 ja 7 metrin
syvyyksillä, virtauksesta riippuen 10 – 45 minuutin ajan. Uimurien paikannus suoritettiin
GPS:llä.
Uimureita käytettäessä kirjattiin ylös koordinaatit ja kellonajat veteen laskettaessa ja vedestä
nostettaessa. Heikon virtauksen vallitessa uimureiden annettiin ajelehtia kauemmin, jopa 45
minuuttiin asti, voimakkaammassa virtauksessa ne nostettiin ylös noin 10 minuutin jälkeen.
Köyhänojan virtaama mitattiin Schiltknecht MiniAir2-siivikolla. Siivikon mittausalue on
0,02 – 5 m/s, ja virhe ± 3,5 %. Siivikkomittaukset suoritettiin kahlaamalla puron poikki.
Mittauspaikkojen väli oli yksi metri, ja mittaussyvyydet 5, 15, 30 ja 40 cm veden syvyyden
salliessa. Virtaamat on laskettu Suomen ympäristökeskuksessa kehitetyllä Virtaamaohjelmalla.
3.7

Lämpötila-anturiketju

Tutkimuslautta Ainolle oli Oivallin Oy:ssä valmistettu lämpötila-anturiketju, jossa anturit
sijaitsevat metrin välein 16 metrin matkalla pinnasta pohjaan. Ylin pintaveden mittaus on
kymmenen sentin syvyydeltä. Anturien tarkkuus on 0,5 °C. Antureiden lämpötilat luettiin
minuutin välein ja keskiarvoistettiin tulosten käsittelyssä tunnin ajanjakson yli.
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3.8

Happipitoisuus ja YSI-lämpötilamittaukset

Happinäytteet

otettiin

kahden

metrin

välein

mittauspaikalta

pinnasta

pohjaan.

Happipitoisuus määritettiin happinäytteistä laboratoriossa titraamalla. Menetelmän tarkkuus
oli ±0,1 mg/l.
Happinäytteiden kanssa samalla mitattiin veden lämpötila ’YSI (YSI Environmental) model
58’-lämpötilamittarilla. YSI-lämpötilamittari laskettiin veteen halutulle syvyydelle anturin
johtoon merkittyjen syvyyksien perusteella. Anturin, jonka tarkkuus oli ±0,1 °C annettiin
stabiloitua veden lämpötilaan ja mittaus kirjattiin ylös. Lämpötila mittaukset suoritettiin
samoilta syvyyksiltä kuin happinäytteiden nouto.
3.9
3.9.1

Mittauksiin liittyvät virheet
Paikanmääritys

Paikanmäärityksessä käytettiin koordinaattiasteiden sadasosia, jolloin paikanmäärityksen
tarkkuus oli ± 19 m.
3.9.2

CTD-luotaukset

CTD-luotaukset suoritettiin pienistä moottoriveneistä. Tämä aiheutti ongelmia aallokossa
(aallokon korkeus yli 20 cm), jolloin aallokko keinutti venettä. Veneen keinuminen vaikeutti
CTD:n laskemista tasaisesti alaspäin, tästä johtuen mittaukset eivät tulleet kovassa
aallokossa täysin tasaisin välimatkoin koko luotauksen ajan. Aallokon aiheuttama keinunta
ei näy kuitenkaan selvästi tuloksissa johtuen anturien hitaudesta ja mittausnopeudesta, joka
oli yksi mittaus sekunnissa. Lisäksi tuulisella säällä järven selällä vene ajelehti tuulen
mukana, jolloin luotaus ei tapahtunut suoraan pinnalta pohjaan, vaan hieman viistosti kohti
pohjaa. Kovalla tuulella venettä pidettiin paikallaan moottorin avulla. Ajelemista tapahtui
enimmillään muutamia kymmeniä metrejä luotauksen aikana.
CTD-luotaimen anturit vaativat stabiloitumisajan siirryttäessä uuteen erilaiseen tilaan.
Anturit eivät kykene mittaamaan liian nopeita muutoksia, jolloin tuloksiin syntyi virhelähde.
Anturien hitaudesta johtuvan virheen määrittämiseksi tehtiin vertailumittaus (kuva 19) YSI–
lämpötilamittarilla. Mittaustuloksista huomattiin että keskimääräisellä laskunopeudella 15
cm/s CTD:n lämpötila-anturi mittasi profiilin tarkasti, mutta happianturin

kohdalla

systemaattinen virhe oli havaittavissa. Harppauskerros sijaitsi mittaustuloksissa 1,5 m
alempana kuin vertailulaitteella tehtynä, mitatun harppauskerroksen ollessa 30 % todellista
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paksumpi. Virheen suuruus riippui CTD:n laskunopeudesta, virheen ollessa pienempi
hitaammilla laskunopeuksilla. Luotaimen laskunopeuden pienentäminen ei ollut enää
kannattavaa, vaikka se olisi johtanut tarkempiin tuloksiin vertikaalisuunnassa, sillä veneen
ajelehtiminen olisi aiheuttanut suurempaa sivuttaissuuntaista liikettä mittauksiin. Koska
virhe oli systemaattinen kaikissa mittauksissa, voidaan tuloksia kuitenkin verrata keskenään.
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Kuva 19: Lämpötilan ja hapen vertailumittaukset YSI:n ja CTD:n välillä 21.8.2003
3.9.3 ADCP

Koska ADCP oli kiinnitetty lähelle veneen runkoa, veneen runko aiheutti mittauksiin
häiritseviä virtauksia pinnan lähellä. Tästä syystä ensimmäisen solun mittaus aloitettiin vasta
50 cm syvyydestä. Aivan pinnassa tapahtuvia virtauksia ei siis voitu mitata ja ne puuttuvat
tuloksista. Myös pohjasta heijastuva kaiku häiritsee mittauksia pohjan lähellä. Tästä syystä
noin 15 % vesipatsaan paksuudesta jää ilman riittävää luotettavuutta, eikä ole mukana
tuloksissa.

4 Mittaustulokset ja tulostentarkastelu
4.1

Virtausmittaukset

Virtausmittauksia suoritettiin perinteisillä uimureilla ja akustisella virtausmittarilla (ADCP).
ADCP:llä mitattiin veden virtauksia ympäri järveä linjoina ja luotauksina 18.8. – 25.8.2004.
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Tuloksissa käsitellään kahta esimerkkilinjaa syvänteestä ja sen lähistöltä, 19.8.2004 mitattua
linjaa, jolloin hapettimet olivat päällä ja 20.8.2004 mitattua linjaa hapettimien ollessa
sammutettuina. Uimureilla virtauksia mitattiin 18., 21. ja 26.8 kun ADCP ei ollut
käytettävissä.
19.8.2003 klo 15 mitattu linja kulki hapettimien ohi pohjois-etelä suunnassa (kuva 20),
tulokset on esitetty kuvassa 21.

Kuva 20: Mittauslinjan reitti ja kokonaisvirtaus 19.8.2003 mitatulla ADCP-linjalla.
Hapettimien sijainti merkitty karttaan ympyröillä. Tumma viiva osoittaa koko vesimassan
keskimääräisen liikenopeuden ja – suunnan poispäin mittausreitiltä (vaalea viiva).
19.8.2003 mitatulla linjalla havaittiin tuulen ajama luoteinen pintavirtaus, jonka nopeus
metrin syvyydellä oli n. 10 cm/s. Neljän metrin syvyydellä esiintyi heikompi paluuvirtaus
itään, jonka nopeus oli keskimäärin noin 2 cm/s. Tätä syvemmällä esiintyi suunnaltaan
vaihtelevia virtauksia, joiden nopeudet vaihtelivat nollasta kymmeneen senttimetriä
sekunnissa. Syvänteen pohjalla hapettimien kohdalla havaittiin virtaus itään päin nopeudella
2-4 cm/s (kuva 22).
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Kuva 21: Veden virtaukset neljällä eri syvyydellä 19.8.2003 klo 15 mitatulla ADCP-linjalla.
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Kuva 22: 19.8 mitattu virtausnopeus syvänteessä hapettimien kohdalla paikassa 62° 14,17 N
25° 46,92.
20.8.2003 mitattu ADCP-linja kulki hapetetun syvänteen poikki itä-länsi suunnassa (kuva
23), tulokset on esitetty kuvassa Linjalla havaittiin pinnalla erisuuntaisia virtauksia alle 10
cm/s nopeuksilla. Kahden metrin syvyydellä keskimääräinen virtauksen suunta oli etelään ja
nopeus noin 4 cm/s. Neljän ja viiden metrin syvyydellä vesi virtasi keskimäärin suuntaan
30° nopeudella 3 cm/s. Harppauskerroksen alla, 8 – 13 metrin syvyydellä, vesi virtasi
länteen - lounaaseen nopeudella 5-10 cm/s. Tätä syvemmällä virtaussuunta vaihteli
nopeuden heiketessä pohjan läheisiin muutaman senttimetrin sekunnissa arvoihin.

Kuva 23: Mittauslinjan reitti ja kokonaisvirtaus 20.8.2003 mitatulla ADCP-linjalla.
Hapettimien sijainti merkitty karttaan pisteillä. Tumma viiva osoittaa koko vesimassan
keskimääräisen liikenopeuden ja – suunnan poispäin mittausreitiltä (vaalea viiva).
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Kuva 24: Veden virtaukset neljällä eri syvyydellä 20.8.2003 klo 19 mitatulla ADCP-linjalla.
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ADCP:llä tehdyistä mittauksista ei havaittu hapettimien aiheuttamia turbulenttisia
virtauksia. Keskiarvoistuksen jälkeen mittaussolun pituudeksi tuli 13 – 20 metriä, joka oli
liian suuri turbulenttisille pyörteille ja pienille, epävakaille virtauksille. Virtaukset
hapettimien alla olivat siten joko alle mittauskynnyksen 1 cm/s tai virtauksien koko luokka
oli alle 20 m.
Vaikka hapettimien läheisyydessä havaittiin pohjan läheisiä virtauksia syvänteeseen päin
hapettimien ollessa päällä, tarvittaisiin lisämittauksia varmistamaan että virtaukset ovat
seurausta hapettimien toiminnasta
Uimureilla tehdyt havainnot rajoittuivat kolmeen päivään loppukesästä. 18.8., 21.8. ja 26.8.
suoritettiin mittauksia muiden mittausten ohessa 1, 3, 5 ja 7 m syvyyksiltä. Tulokset on
esitetty kaaviossa 4:
pvm
18.08

klo
16:45
17:30
19:00

21.8

11:30

26.08

13:00

syvyys
1
3
1
3
1
3
1
3
5
7

suunta
331
266
317
63
254
161
92
108
185
162

nopeus
2,0
0.9
3.7
0.6
2.4
1.7
2.3
1.9
1.9
3.1

Taulukko 4: Uimurilla mitatut virtausnopeudet ja suunnat Jyväsjärvellä
4.2
4.2.1

Lämpötila ja kerrostuneisuus
Lämpötila-anturiketju

Kesällä Ainon Lämpötila-anturiketjusta automaattisesti mitatuista lämpötiloista seurattiin
järven lämpötilan ja lämpötilakerrostuneisuuden kehitystä kesän aikana. Kerran viikossa
lasketut keskiarvot kello 11:00 – 12:00 välisistä mittauksista on esitetty kuvassa 25.
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Kuva 25: Jyväsjärven lämpötila tutkimuslautta Ainon kohdalla kesän 2005 aikana.
Mittaukset ovat keskiarvo klo 11:00–12:00 välisiltä ajoilta. Kolmiot yläreunassa
merkitsevät mittausaikoja, ja hapetuspumppujen pysäytykset ja käynnistykset on merkitty
katkoviivoilla.
Toukokuun alussa Jyväsjärvellä oli toiminnassa yksi hapetin, järven lämpötila oli vielä 4°C
ja järvi tutkimuslautan kohdalla oli kevättäyskierrossa. Toukokuun puolivälissä lämpenevät
ilmat alkoivat lämmittää pintavesiä niin että tuuli ei pystynyt aiheuttamaan pohjaan asti
yltävää vertikaalista sekoittumista, vaan järvi alkoi kerrostua. Hapettimien sammuttaminen
23.5. edesauttoi kerrostuneisuuden syntyä. Toukokuun loppuun mennessä pintaveden
lämpötila oli hieman alle 15 °C, alusveden lämpötila oli 8 °C ja harppauskerros sijaitsi 6-7
metrissä. Kolea kesäkuun alku ja puoliväli näkyivät veden viileytenä ja päällysveden saama
lämpöenergia kului harppauskerroksen syventämiseen. Loppukuun ilmanlämpötilan
vaihtelut lämmittivät ja sitten kylmensivät pintavesiä alusveden pysyessä 8 °C.
Harppauskerros sijaitsi kesäkuun lopulla 7-9 metrissä. Ilman hapetusta alusveden lämpötila
ei kohonnut, vaan lämpeneminen havaittiin harppauskerroksen syvenemisenä.
Heinäkuun alussa käynnistettiin hapettimet, joka havaittiin välittömästi järven syvänteen
lämpötilakerrostuneisuudessa. Alusveden lämpötila kohosi ja harppauskerros heikkeni
alhaalta. Nopeimmillaan lämpötilan kasvu oli jopa 0,3 °C päivässä ja 24.7. mennessä
alusveden lämpötila oli kohonnut yli 4 °C 15 °C. Samaan aikaan harppauskerros heikkeni
voimakkaasti. Harppauskerroksen heikkeneminen johti suurempaan sekoittumiseen alus- ja
päällysveden välillä, ja siten alusveden lämpötilan nousuun.
Heinäkuun

puolivälissä

alkanut

hellejakso

lämmitti

pintavesiä

voimakkaasti,

korkeimmillaan mitattiin yli 24 °C lämpötiloja pintavedessä. Harppauskerroksen sijainti
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voimistui 3 - 4 metriin päällysveden lämpenemisen seurauksena. Kuun lopussa 22. –
29.7.2003 suoritettiin hapetuspumppujen kokeiluluontoinen sammutus.
Harppauskerroksen syvyys vaihteli kesän aikana nopeasti. Hapetuspumppujen käytön
seurauksena harppauskerros nousi ylöspäin, koska alusveden lämpötila nousi ja siihen
syntyneet virtaukset heikensivät harppauskerrosta alhaalta päin. Erityisen selvästi tämä
näkyi ajanjaksoissa, jolloin hapettimia kytkettiin päälle ja pois päältä. Hapettimien ollessa
pois päältä alusveden sekoittuminen väheni, sen lämpötilan kohoaminen hidastui ja siten
harppauskerroksen heikkeneminen hidastuu.
Elokuun

alussa

ilmat

viilenivät

hitaasti,

päällysveden

viilentyessä

samalla.

Harppauskerroksen sijainti syveni hieman sekoittumisen vaikutuksesta. Toisella viikolla
alkanut viileä ajanjakso viilensi pintavedet 18 °C:een, alusveden lämpötilan ollessa 15 °C.
Viileiden säiden vallitessa lämpötilaero pieneni ja kuun lopussa vesi oli 15 °C koko
vesipatsaassa ja syystäyskierto oli alkanut.
Syyskuussa vedet viilenivät hitaasti ja suhteellisen tasaisesti, järven pysytellessä miltei koko
ajan täyskierrossa. Kuun lopussa lämpötila oli laskenut 13 °C:een.
Kesällä vallitsevan kerrostuneisuuden stabiilisuutta on arvioitu Richardsonin luvulla (kaava
9). Tilanteeksi valittiin 20.8., jolloin oli käytettävissä ADCP-mittaustuloksia. Laskussa on
valittu syvyys 4 – 8 m, jolloin lämpötilat olivat 18 °C ja 16 °C ja virtausnopeudet n. 5 cm/s
eri suuntiin.

g (dρ / dz)
Ri =
=
ρ(du / dz ) 2

m
kg
0,3474 3
2
s
m = 1,36
2
kg ⎛ 0,1m / s ⎞
1000 3 ⎜
⎟
m ⎝ 4m ⎠
9,81

Saatu tulos 1,36 on suurempi kuin 0,25, joten harppauskerros oli stabiili. Ajankohta edusti
syksyä ja heikon kerrostuneisuuden aikaa. Kesän aikana harppauskerros on stabiilimpi, eikä
harppauskerroksen murtuminen ole todennäköistä edes erittäin kovilla tuulilla.
Hapettimien tehokkuuteen vaikuttaa paljon se kuinka suuri osa pumpatusta päällysvedestä
pysyy harppauskerroksen alapuolella. 2.7. – 24.7. välisenä ajanjaksona pumppujen siirtämä
vesimäärä oli
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V = 22 ⋅ 24 ⋅ 3600s ⋅ 0,9

m3
= 5,13 ⋅ 10 6 m 3
s

2.7. harppauskerros sijaitsi Lämpötila-anturiketjun mittausten mukaan 7 metrissä, ja 24.7.
3,5 metrin syvyydellä. Interpoloimalla hypsografisesta käyrästä vastaavat tilavuudet ovat
9,5⋅106 m3 ja 4,75⋅106 m3, jolloin alusveden tilavuus kasvoi
V1 = 9,5 ⋅ 10 6 m 3 − 4,75 ⋅ 10 6 m 3 = 4,75 ⋅ 10 6 m 3
Käyttämällä kaavaa 12 voidaan arvioida kyseisen ajanjakson päällys- ja alusveden
sekoittumissuhdetta:
x=

Kertomalla

Ts − Th
13,48 o C − 9,36 o C
=
= 0,421
Te − Th 18,24 + 20,02 o
o
C − 9,36 C
2
sekoitussuhteen

lopullisen

tilavuuden

kanssa,

saamme

sekoittuneen

päällysveden määrän alusvedessä
V2 = 0,421 ⋅ 9,5 ⋅ 10 6 m 3 = 4,0 ⋅ 10 6 m 3
Vertaamalla tilavuuksia V1 ja V2 pumpattuun tilavuuteen V, näemme kuinka suuri osa
pumpatusta vedestä on pysynyt harppauskerroksen alla:
V1 4,75 ⋅ 10 6 m 3
= 0,926 ≈ 90%
=
V 5,13 ⋅ 10 6 m 3
V2
4,0 ⋅ 10 6 m 3
= 0,779 ≈ 80%
=
V 5,13 ⋅ 10 6 m 3

Riippuen laskentatavasta, 80 – 90 % pumpatusta vedestä on pysynyt harppauskerroksen alla
kyseisenä ajanjaksona. Päällysveden sekoittuminen alusveteen oli siis tehokasta.
4.2.2 YSI

Jyväsjärven lämpötilaa mitattiin ’YSI model 58’ mittarilla kahden metrin välein pinnasta
pohjaan kolmesta paikasta, syvänteen kohdalta (paikka S), Lutakon edustalta (paikka B) ja
Ainolan altaan keskeltä (paikka A). Mittauspaikat on esitetty kuvassa 26. Syvänteen ja
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Lutakon mittauspaikkojen välinen etäisyys oli noin 800 m ja syvänteen ja Ainolan altaan
paikkojen etäisyys oli n. 1600m. Mittausaikaväli oli Ainolan syvänteessä ja Lutakon
edustalla noin viikko (6-9 päivää), kun taas pääaltaan syvänteessä selvästi harvemmin, noin
kolmen viikon välein. Tuloksista piirrettiin aikasarja touko - syyskuun ajalta (kuva 27
seuraavalla sivulla).

Kuva 26: YSI-lämpötilamittausten sijainnit: A Ainolan syvänne, B Lutakon edusta ja S
pääaltaan syvänne.
Lutakon edustalla (paikka B) järveen alkoi muodostua kerrostuneisuus toukokuun lopussa.
Mittauspaikalla veden syvyys oli 13 metriä. Kesäkuussa alusveden lämpötila oli noin 9 °C ja
pintavesi lämpeni 13 °C:sta 18 °C:een. Kerrostuneisuus vahveni ja harppauskerros syveni
hitaasti noin seitsemään metriin.
Heinäkuussa hapettimien käynnistäminen havaittiin alusveden lämpötilassa. Käynnistämisen
jälkeen alusvesi lämpeni nopeammin kuin kesäkuussa ja alusveden lämpötila nousi 4 °C:tta
1. – 22.7. välisenä aikana, eli noin 0,2 °C päivässä. Lämpötila alusvedessä 22.7. oli 14 °C ja
päällysvedessä yli 24 °C. Alusveden lämpötila kohosi nopeasti, hidastuen alusveden ja
päällysveden lämpötilaeron pienentyessä. Heinäkuun lopulla tehdyn koepysäytyksen aikana
lämpeneminen hidastui, vaikka pintavedet jatkoivat voimakasta lämpenemistä hellejakson
seurauksena. Koepysäytys havaittiin erityisesti kahdeksan metrin syvyydellä, jossa veden
lämpötila laski muualta virranneen viileän veden vaikutuksesta. Heinäkuun alussa syvällä
sijainnut harppauskerros heikkeni nopeasti, ja lämpimien säiden seurauksena pintaveteen 23 metrin syvyydelle muodostui voimakas harppauskerros, joka syveni sekoittumisen
vaikutuksesta kuun loppuun mennessä 3-5 metriin.
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Kuva 27: Jyväsjärven lämpötilan (°C) kehittyminen kesän aikana paikoissa A (Ainolan
syvänne), B (Lutakon edusta) ja S (pääsyvänne). Mittauspaikat on esitetty kartassa 34.
Mittausväli paikoissa A ja B yksi viikko ja paikassa S näytteenottoajat merkitty kolmioilla
kuvaan
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Elokuussa lämpötilaerot alusvedessä vähenivät alus- ja päällysveden sekoittuessa.
Viileämpien säiden seurauksena pintavedet viilenivät nopeasti, ja harppauskerros heikkeni.
Elokuun puolivälissä päällysvesi oli saavuttanut 18 °C lämpötilan alusveden ollessa 15 °C ja
heikon harppauskerroksen sijaitessa viidessä metrissä. Loppukuussa pintavesi lämpeni vielä
hiukan, mutta syyskuun alussa vesimassa saavutti homogeenisen lämpötilan 15 °C ja
syystäyskierto alkoi.
Ainolan altaassa (paikka A) veden lämpötilakehitys oli samankaltainen kuin Lutakon
edustalla. Mittauspaikalla veden syvyys oli 13 metriä. Täyskierrot ajoittuivat samoihin
aikoihin, ja veden lämpötilat eri syvyyksillä vastasivat pääpiirteissään toisiaan. Ainolan
altaan kohdalla hapettimien alusvettä sekoittavaa ja lämmittävää vaikutusta ei kuitenkaan
havaittu yhtä selkeästi kuin Lutakon kohdalla. Sekoittumien eri altaiden välillä oli hidasta,
jolloin hapettimien pysäytyksiin liittyviä lämpötilan muutoksia ei havaittu suoraan Ainolan
altaassa. Alusveden lämpötila kohosi tasaisesti koko kesän ajan syyskuun alkuun asti, jolloin
vesi saavutti tasaisen lämpötilan 15 °C.
Syvänteen (paikka S) veden lämpötilamittauksien aikaväli oli liian pitkä veden lämpötilan
kehittymisen tarkempaan tarkasteluun. Mittauksista havaittiin kuitenkin että 7.5 syvänteen
kohdalla lämpötilakerrostuneisuus oli alkanut syntyä veden ollessa 6 °C. 1.6 päällysvesi oli
17 °C lämpötilassa, harppauskerros n. 7 – 10 metrin syvyydellä ja alusvesi 9 °C.
Hapettimien käynnistämisen jälkeen alusvesi lämpeni alkukesää nopeammin noin 0,2 °C
päivässä. 24.7. pintavedet olivat miltei 25 °C lämpötilassa, harppauskerros 2 – 4 metrin
syvyydellä ja alusvesi 13 °C lämpötilassa. 12.8. pintavedet olivat jo viilentyneet alle 19
°C:een, alusveden olleessa noin 15 °C. Viimeisenä mittauspäivänä 9.9. syvänteen kohdalla
vesi ei ollut vielä täyskierrossa.
4.2.3 CTD

CTD:llä suoritettiin mittauksia useana päivänä elokuun aikana.

20. – 21.8.2003 oli

mahdollisuus suorittaa kokeilu hapettimilla kytkemällä hapettimet lyhyeksi ajaksi pois
päältä. Oleellisimmat mittaukset ajoitettiin tämän ajanjakson läheisyyteen. Mittaustuloksista
on ensin esitetty linjat (19., 20., 21. ja 26. päivä) ja seuraavaksi yksittäiset luotaukset (1.,
19., 20. ja 21. päivä). Mittausten paikat vaihtelivat mittauspäivinä, joten tulosten ohessa on
esitetty kartat kyseisistä mittauspaikoista.
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Jyväsjärvellä tehdyistä CTD-luotauksista todettiin järven viileneminen elokuun aikana.
Ilman lämpötilan myötä päällysveden lämpötilat kääntyivät laskuun jäähtyen 26 °C:sta 17
°C:een 25 päivässä. Jäähtyminen oli seurausta pilvisyyden lisääntymisestä, ilman lämpötilan
laskemisesta ja päällysveden sekoittumisesta viileämpään alusveteen. Alusvesi sitä vastoin
hieman lämpeni vastaavalla ajanjaksolla sekoittumisen seurauksena. Lämpötilan kasvu oli
noin 1 °C, mikä oli huomattavasti hitaampaa kuin alkukesästä.
Hapettimien

vaikutusta

syvänteen

pohjalla

olevaan

veden

lämpötilaan

tutkittiin

pysäyttämällä hapettimet 20.8 vuorokaudeksi ja mittaamalla muutoksia CTD:llä.
Happitilanteen muutoksia mitattiin kolmella itä-länsi suuntaisella mittauslinjalla hapettimien
kohdalta 19., 20. ja 21.8.
Hapetuksen aikana vallitsevaa tilannetta mitattiin 19.8 klo 17 mitatulla CTD-linjalla (kuva
29). Luotausten sijainnit on merkitty kuvan yläreunaan kolmioilla ja mittauslinjan kulku on
esitetty kuvassa 28. Päällysvesi oli 18,0 – 20,4 °C lämpötilassa ja alusvesi oli suhteellisen
homogeenista 14,5 – 16,0 °C. Aivan syvänteen pohjalla veden lämpötila oli 15,4 °C.
Harppauskerros sijaitsi 5 – 7 m syvyydessä koko linjan matkalla. Linjan länsipäässä pohjan
lähellä veden lämpötila oli alusvettä viileämpää, mutta siirryttäessä itään päin kohti
syvännettä pohjan läheinen vesi lämpeni. Syvänteen itäpäässä alusvesi oli homogeenistä,
eikä viileää vesikerrosta pohjalla esiintynyt. Pohjan viileä vesi oli seurausta vedestä
sedimenttiin suuntautuvasta lämpövuosta. ADCP-mittauksilla havaittiin että keskimmäisen
hapettimen kohdalla pohjalla vesi oli liikkeessä itään nopeudella 2 – 3 cm/s (kuvat 22).
Virtaus oli seurausta veden tiheyseroista, jolloin tiheämpi vesi pyrki hakeutumaan syvänteen
pohjalle. Syvänteessä hapettimien aiheuttamat virtaukset olivat sekoittaneet pohjalla olevan
viileän kerroksen alusveden kanssa, eikä syvänteen itäpuolella ollut enää havaittavissa
viileää vesikerrosta pohjalla.

Kuva 28: 19.8.2003
mittauspaikat.
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Kuva 28. Jyväsjärven lämpötila 19.8.2003 CTD:llä mitattuna. Linja kulki itä-länsi
suunnassa hapettimien ohitse. Hapettimien putkien alapäät on merkitty kuvaajiin valkoisilla
kolmiolla ja luotauspaikat kuvan yläreunaan pienillä kolmioilla.
20.8 klo 19, runsas 11 tuntia hapettimien sammuttamisen jälkeen mitattu CTD-linja on
esitetty kuvassa 30. Päällysvesi oli 18,0 – 18,9 °C lämpötilassa, harppauskerros sijaitsi 4 - 7
metrissä ja alusveden lämpötila oli 14,8 – 16,0 °C. Syvänteen pohjalle oli tasaisesti asettunut
kylmempi vesi, jonka lämpötila oli 0,7 °C kylmempi kuin alusveden lämpötila 10 metrissä.
Lämpötilan viileneminen alaspäin mentäessä tapahtui tasaisesti ilman suuria harppauksia.
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Kuva
30. Jyväsjärven lämpötila 20.8.2003 CTD:llä mitattuna. Linja kulki itä-länsi suunnassa
hapettimien ohitse. Hapettimien sukkien alapäät on merkitty kuvaajiin valkoisilla kolmiolla
ja luotauspaikat kuvan yläreunaan pienillä kolmioilla. 21.8. kello 12 tehtiin jälleen vastaava
mittauslinja hapettimien kohdalta (kuva 31).
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Homogeenisen päällysveden lämpötila oli 18,0 – 18,5 °C, harppauskerros sijaitsi 4 – 6
metrin syvyydellä ja alusvesi oli 14,9 – 16 °C. Aivan syvänteen pohjalla veden lämpötila oli
14,9 °C, mikä oli 0,5 °C kylmempää kuin pohjaveden lämpötila syvänteessä 19.8..
Hapetuspumppujen sammuttamisen jälkeen sekoittuminen väheni ja järvi alkoi kerrostua
tehokkaammin. Syvänteen ympäristöstä virtasi viileää vettä syvänteen pohjalle, ja viileää
vettä esiintyi koko itä–länsi suuntaisen linjan pohjalla. Viilein vesi oli virrannut syvänteen
pohjalle suurimman tiheytensä vuoksi.
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Kuva 31: Jyväsjärven lämpötila CTD:llä mitattuna 21.8.2003, jolloin hapettimet ovat olleet
sammutettuina 27 tuntia. Linja kulkee itä-länsi suunnassa hapettimien ohitse. Hapettimien
sukkien alapäät on merkitty kuvaajiin valkoisilla kolmiolla ja luotauspaikat kuvan
yläreunaan pienillä kolmioilla.
Kuvassa 32 on esitetty syvänteessä 19., 20. ja 21.8 tehtyjen yksittäisten CTD-luotausten
kuvaajat. Viileän veden havaittiin virranneen syvänteen pohjalle syrjäyttäen syvänteessä
olleen sekoittuneen veden. Päällysveden lämpötilankehitystä selittää 19.8. vallinnut kuuma
päivä, jonka jälkeen lämpötila laski 15 °C:een. Tämän seurauksena 19.7. mitattiin korkeita
pintaveden lämpötiloja, mutta seuraavina päivinä pintavedet sekoittuvat syvemmälle
harppauskerrokseen asti.
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Kuva 32: Lämpötilaprofiilit
koepysäytyksen aikana

syvänteessä

hapettimien

keskellä

hapetuspumppujen

26.8. veden lämpötilaa pyrittiin selvittämään syvänteen ympäristössä kolmella CTDmittauslinjalla. Itä – länsi suuntainen 1800m pitkä pitkittäislinjalinja kulki pääaltaan
syvimpien alueiden kautta. Lisäksi hapettimien kohdalla syvänteen poikki mitattiin 230
metriä pitkä poikittainen linja (poikittaislinja 1) ja hapettimista 360 m länteen mitattiin
toinen 430 m pitkä poikittainen linja (poikittaislinja 2). Tulokset ja reittien kulku kartalla on
esitetty kuvassa 33.
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Kuva 33: Jyväsjärven lämpötilaprofiilit 26.8.2003 CTD:llä mitattuna. Mittauspaikat
merkitty kolmiolla kuvien yläreunaan. Hapettimien alapäiden sijainti merkitty kuvaan
valkoisella kolmiolla, ja risteävien poikkilinjojen sijainti katkoviivoilla. Linjojen sijainti on
esitetty oheisessa kartassa.
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Päällysveden lämpötila 26.8 oli 16,6 – 17,2 °C, harppauskerroksen syvyys 6 – 8 m ja
alusveden lämpötila 14,9 – 16,2 °C.

Poikittaislinjoista havaittiin harppauskerroksen

kallistuminen etelään päin. Tuulen suunta edeltävinä 72 tuntina oli ollut pohjoisesta ja
nopeus noin viisi metriä sekunnissa (kuva 19). Uimureilla tehtyjen virtausmittausten (kaavio
4) perusteella päällysvesi oli liikkeessä etelään tuulen mukana. Harppauskerros oli
kallistunut poikittaislinjan 1 kohdalla 230 metrin matkalla niin että se on etelässä 1,6 metriä
alempana kuin pohjoisessa (0,7 % kallistus). Vastaavasti poikittaislinjan 2 kohdalla
harppauskerros oli kallistunut samaan suuntaan 430 metrin matkalla 3 metriä (0,7 %
kallistus). Yli kolme päivää jatkunut tasainen pohjoistuuli oli ajanut pintavettä etelään
aiheuttaen harppauskerroksen kallistumisen.
Pitkittäislinjalla havaittiin, kuten 19. päivän mittauksissa, viileän veden kerros pohjalla
hapettimista länteen. Poikkilinjan 2 kohdalla lämpötilaero alusveden ja pohjan viileämmän
veden lämpötilaero oli 0,9 °C. Hapettimien kohdalla viileää pohjan läheistä vettä ei havaittu.
Hapettimien itäpuolella harppauskerros oli hyvin lähellä pohjaa, eikä mittauksista voitu
selvästi määrittää oliko pohjalla vesikerrosta, jonka lämpötila olisi pienempi kuin alusveden.
Hapettimien kohdalla havaittiin sekoittumista harppauskerroksen alapuolella, joka ilmeni
ympäristöään korkeampana lämpötilana. Virtaukset olivat sekoittaneet alusvettä sen
yläpuolisiin vesimassoihin niin, että alusveden ylimpien osien lämpötila on suurempi kuin
ympäröivillä alueilla.
Hapettimista länteen havaittiin heikkoa kumpuamista laajalla alueella. Tämä oli seurausta
tuulen aiheuttamista virtauksista.
26.8 mitatuista lämpötila arvoista laskettiin veden tiheysarvot käyttäen kaavaa 1 ja piirrettiin
tiheysprofiili (kuva 34). Tuloksista nähdään että veden tiheys kasvoi pohjalle mentäessä ja
pohjan lähellä tiheydet olivat 0,08 – 0,18 kg/m3 suurempia kuin alusvedessä. Tiheämpi vesi
pyrki hakeutumaan tiheytensä määräämään syvyyteen, eli kuvan tilanteessa valumaan
alaspäin kohti syvännettä.

Hapetuspumppujen sekoittaessa vesimassaa syvänteeseen ei

päässyt muodostumaan tiheämmän eli kylmemmän veden kerrosta, vaan vesi oli
homogeenista koko alusvedessä. Idässä tiheämmän veden kerrosta ei havaittu, koska
viileämpi vesi ei ehtinyt kertyä pohjalle, vaan se valui pohjaa myöten syvänteeseen ja
sekoittui alusveteen. Tihein vesi virtasi pohjan myötäisesti alaspäin, jolloin pohjan
geometria vaikutti pohjan läheisen virtauksen suuntaan ja nopeuteen. Geometria siten
vaikutti virtauksien kautta pohjan läheisen veden lämpötilaan.
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Kuva 34: Jyväsjärven tiheysprofiili 26.8.2003.
Elokuun aikana mitattiin myös useita yksittäisiä CTD-luotauksia järvellä. Luotauksista
pyrittiin selvittämään lämpötilan tarkempi käyttäytyminen yksittäisessä paikassa, sekä
saamaan järven alueellisia eroja selville.
1.8 tehdyt CTD-luotaukset ovat hyvin samanlaiset eri puolilla itäistä allasta (kuva 35).
Päällysveden ja alusveden väliset erot olivat pieniä riippumatta mittauspaikasta. Syvillä
alueilla paikoissa 2 ja 3 pohjan läheinen vesi oli 0,5 °C viileämpää kuin syvänteen pohjalla
oleva vesi paikassa 1.
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Kuva 35: Jyväsjärven veden lämpötila
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19.8.2003 suoritetuissa mittauksissa (kuvat 36 ja 37) määritettiin veden lämpötila syvänteen
lähellä. Pohjalla syvänteestä länteen (paikka 1) veden lämpötila oli 1,0 °C viileämpää kuin
alusveden keskimäärin. Siirryttäessä hapettimien alle pohjan läheisen veden lämpötila
kasvoi ja hapettimien alla lämpötilaero oli pienempi, vain 0,3 °C.
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Kuva 36: Jyväsjärven syvänteen lämpötila 19.8.2003 CTD:llä mitattuna. Oikeanpuoleisen
kuvan skaalausta on muutettu, ja siitä nähdään miten pohjan lämpötila (paikka 1) viilenee
mentäessä pois hapettimien läheisyydestä (paikka 4).

Kuva 37: 19.8.2003 mitattujen CTD-luotausten sijainti
21.8.2003, hapettimien oltua pois päältä 27 tuntia, mitatut CTD-luotaukset on esitetty
kuvassa 38. Syvänteessä ja sen lähellä havaittiin viileämpää vettä 15 - 17 metrin syvyydessä
pohjalla. Hapettimien oltua pois päältä keinotekoista sekoittumista ei tapahtunut, ja viileä
vesi alkoi kerrostua pohjalle.
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Kuva 38: Syvänteen lämpötila 21.8.2003 CTD:llä mitattuna.
Kuvista 28 ja 33 nähdään, että hapettimien itäpuolella sijaitseva pohjan läheinen viileän
veden kerros heikkeni lähestyttäessä syvännettä. Syvänteessä hapettimet olivat sekoittaneet
pohjan läheisen veden ja alusveden. Hapettimien vaikutusalue rajoittui kuitenkin vain
syvänteeseen läheisyyteen. Hapettimien vaikutusalueen suuruuteen vaikutti pohjan
geometria ja pohjan läheiset virtaukset. Vaikutusalue oli pienempi pohjan läheisiä virtauksia
vastaan ja syvyyden pienentyessä sekoittuminen rajoittui syvänteen pohjalle.
4.3

Happi

Veteen liuenneen hapen pitoisuus Lutakon edustalla alusvedessä vaihteli kesän 2003 aikana
välillä 0 – 10 mg/l. Päällysveden happipitoisuus pysytteli välillä 7 – 11 mg/l (kuva 39 ja 40).
Kevättäyskierron jälkeen kaikki hapettimet sammutettiin happipitoisuuden ollessa
alusvedessä 10 mg/l kauttaaltaan ja happipitoisuus alkoi laskea tasaisesti. Heinäkuun alussa
alusveden happipitoisuus oli laskenut 3,5 mg/l ja hapettimien käynnistämisen jälkeen kohosi
hieman, mutta kääntyi jälleen laskuun ollen alimmillaan 0,2 mg/l 12.8.2003. Elokuun alussa
alkaneessa syystäyskierrossa veden happipitoisuus nousi nopeasti yli 6 mg/l ja lokakuussa
happipitoisuus oli jo noin 10 mg/l.
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Kuva 39: Jyväsjärven alusveden happipitoisuus mitattuna Lutakon edustalta.
Happipitoisuudet määritettiin kolmessa paikassa Jyväsjärvellä: Lutakon edustalla, pääaltaan
syvänteessä

ja

Ainolan

syvänteessä.

Mittauspaikat

olivat

samat

kuin

YSI

-

lämpötilamittauksissa (kappale 4.2.2) ja ne on esitetty kuvassa 26. Happipitoisuudet
määritettiin laboratoriossa vesinäytteistä titraamalla. Ainolan altaassa ja Lutakon edustalla
näytteet kerättiin kahden metrin välein syvyydeltä 0 – 12 m (maksimisyvyys molemmissa
noin 13 m). Pääaltaan syvänteessä pitoisuudet määritettiin kahden metrin välein syvyydeltä
0 – 22 m (maksimi 24 m). Mittausaikaväli oli Ainolan syvänteessä ja Lutakon edustalla noin
viikko (6-9 päivää), kun taas pääaltaan syvänteessä selvästi harvemmin, noin kolmen viikon
välein. Hapen aikasarjat on esitetty kuvassa 40.
Vertaamalla kuvia 27 ja 40 nähdään että hapen harppauskerroksen syvyys noudattaa hyvin
lämpötilan harppauskerroksen syvyyttä. Tämä on seurausta siitä että veden lämpötila määrää
tiheyskerrostuneisuuden, joka säätelee veden vertikaalisia virtauksia ja siten hapen
kulkeutumista.

Kesän kuumimpana aikana heinä - elokuun vaihteessa päällysveden

lämpötila muodostui hapen määrän rajoittavaksi tekijäksi.
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kuva 40: Happipitoisuuden (mg/l) vaihtelu Jyväsjärven Ainolan altaassa (A), Lutakon
edustalla (B) ja syvänteessä (S) 1.5. – 30.9.2003 laboratorionäytteistä määriteltynä.
Näytteenottoväli paikoissa Aja B yksi viikko ja paikassa S näytteenottoajat merkitty
kolmioilla kuvan yläreunaan. Näytteet otettu kahden metrin syvyysvälein.
Hapetuspumppujen pysäytykset on merkitty katkoviivoilla.
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Touko – kesäkuussa pääaltaan syvänteen (paikka S) alusveden happipitoisuus väheni
tasaisesti noin 0,12 mg/l päivässä hapettimien ollessa pois päältä. Hapettimien
käynnistämisen jälkeen happipitoisuuden lasku oli noin 0,05 mg/l päivässä. Hapetus ei ole
ainoa happipitoisuuden muuttumiseen vaikuttava seikka, mutta hapettimien käynnistämisen
jälkeen hapen määrän lasku alusvedessä hidastui. Alimmillaan happipitoisuus syvänteessä
oli 0,2 mg/l pohjalla 12.8.2003 otetussa näytteessä. Jos tarkastellaan useiden kalojen
letaalirajaa 1 mg/l kriittisenä arvona, nähdään että syvänteen pohjalla elinkelvoton aika on
ollut noin kaksi viikkoa ja pahimmillaan elinkelvoton vesi on käsittänyt noin puolet järven
syvyydestä. Viihtymisen raja-arvona 5 mg/l on huomattavasti laajempi vaatimus ja rajaa
pois noin kahden ja puolen kuukauden pituisen ajan, ja käsittää laajimmillaan miltei koko
vesipatsaan lukuun ottamatta ylintä kolmea metriä.
Lutakon edustalla (paikka B) alusveden happipitoisuus oli pienempi kesän aikana kuin
syvänteen kohdalla. Hapen harppauskerroksen kehittyminen vedessä on pitkälti riippuvainen
lämpötilakerrostuneisuudesta, kun taas happipitoisuuteen vaikuttaa useampia tekijöitä.
Lutakon edustalla aika, jolloin happipitoisuus oli alle 1 mg/l oli noin 3,5 viikkoa ja alle 5
mg/l vastaava aika oli kesäkuun puolesta välistä elokuun viimeiselle viikolle. 25.8. tehdyssä
mittauksessa happipitoisuus oli laskenut nollaan, mutta seuraavalla viikolla alkaneen
täyskierron johdosta kohosi nopeasti. Ylimmässä 2,5 metrissä happitilanne pysyi hyvänä
(hapen määrä suurempi kuin 6 mg/l) läpi koko kesän.
Ainolan altaassa (paikka A) happitilanne noudatteli pääaltaan oloja. Happitilanne oli
kuitenkin jo toukokuussa alhaisempi, jolloin pohjalla havaittiin 6,0 mg/l arvoja, Kevät
täyskierto ei kyennyt nostamaan hapen määrää vakioksi koko vesipatsaassa, vaan veden
happipitoisuus

kääntyi

ennen

kyllästystilaa

laskuun

täyskierron

loppumisen

ja

hapenkulutuksen seurauksena. Aika, jolloin happipitoisuus oli alle 1 mg/l oli miltei
kokonainen kuukausi kesäkuun lopun ja elokuun aikana. Vastaavasti alle 5 mg/l arvoja
esiintyi pohjalla kesäkuun toiselta viikolta syyskuun alkuun. Kuten Lutakon edustalla ja
myös syvänteen kohdalla ylimmässä 2,5 metrissä happipitoisuus pysyi hyvänä.
Mittauksista havaittiin selvästi että hapetinten läheisyydessä happitilanne oli paras.
Hapettimien vaikutusalue järvessä riippui veden virtauksista ja pohjan topografiasta. Lähellä
veden pintaa hapen siirtyminen ilmakehästä veteen oli runsasta, ja ylimmissä
vesikerroksissa vesi pysyi hapen suhteen kyllästystilassa koko ajan.
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Hapettimien läheisyydessä tehdyillä CTD-luotauksissa selvitettiin myös happipitoisuutta.
Hapettimien vaikutusta syvänteen pohjalla olevaan veden happipitoisuuteen tutkittiin
pysäyttämällä hapettimet 20.8 vuorokaudeksi ja mittaamalla muutoksia CTD:llä.
Happitilanteen muutoksia mitattiin kolmella itä-länsi suuntaisella mittauslinjalla hapettimien
kohdalta 19., 20. ja 21.8.
19.8 päällysveden happipitoisuus oli 8 – 9,5 mg/l, hapen harppauskerros oli 6-8 metrin
syvyydellä ja happipitoisuus alusvedessä vaihteli 1,2 - 5 mg/l välillä (kuva 41) väheten
syvyyden myötä. Hapettimien alla pohjalla happipitoisuus oli 2,2 mg/l, mikä oli jopa 1,1
mg/l korkeampi kuin muiden mittauspaikkojen pohjalla. Hapettimien vaikutus havaittiin n.
200 metrisen syvänteen alueella, mutta kauempana hapettimista vaikutus ei ole selvä
20.8 mitattu linja oli tilanteesta, jossa hapettimien vaikutus oli vielä nähtävissä, vaikka
hapettimet olivatkin olleet sammutettuina jo jonkin aikaan. Hapettimien sammutuksesta oli
kulunut 11 tuntia, ja tuloksien perusteella piirretystä kuvasta 42 nähdään että alusveden
happipitoisuus vaihteli vielä horisontaalisuunnassa. Päällysveden happipitoisuus oli 7 – 9,0
mg/l, hapen harppauskerros sijaitsi 5 - 7 metrin syvyydellä ja happipitoisuus alusvedessä
vaihteli 0,8 - 5 mg/l välillä. Havaittiin että vähähappista vettä esiintyi myös syvänteen
pohjalla ja syvänteen happipitoisuus oli hapetettua tilannetta alhaisempi. Syvänteen pohjalla
happipitoisuus oli laskenut 1,3 mg/l arvoon 0,8 mg/l (10m syvyydessä happipitoisuus oli 3,1
mg/l) ja virtausmittausten perusteella havaitaan syvänteen pohjalle virtaavan vettä lännestä
(kuva 22). Virtauksen mukana syvänteeseen tulee vähähappista vettä.
21.9 päällysveden happipitoisuus oli 7 - 9,0 mg/l, hapen harppauskerros oli erittäin vahva 68 metrin syvyydellä ja alusveden happipitoisuus vaihteli 0,3 - 5 mg/l välillä (kuva 43).
Happipitoisuus vaihteli horisontaalisuunnassa hyvin vähän, ja syvänteen pohjalla esiintyi
kaikkein vähähappisin vesi. Syvänteen pohjalla happipitoisuus oli 0,3 mg/l, joka on 1,9 mg/l
vähemmän kuin hapetuksen aikana vallinneessa tilanteessa.
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Kuva 41: Happiprofiili 19.8.2003 CTD:llä mitattuna. Linja kulkee itä-länsi suunnassa
hapettimien ohitse. Hapettimien sukkien alapäät on merkitty kuvaajiin valkoisilla kolmiolla
ja luotaus paikat kuvan yläreunaan pienillä kolmioilla.
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Kuva 42: 20.8.2003 Happiprofiili CTD:llä mitattuna. Linja kulkee itä-länsi suunnassa
hapettimien ohitse. Hapettimet ovat olleet sammutettuina 11 tuntia. Luotaus paikat kuvan
yläreunaan pienillä kolmioilla.
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Kuva 43: 21.8.2003 Happiprofiili CTD:llä mitattuna. Linja kulkee itä-länsi suunnassa
hapettimien ohitse. Hapettimet ovat olleet sammutettuina 27 tuntia. Luotaus paikat kuvan
yläreunaan pienillä kolmioilla.
Kuvasta 41 voidaan arvioida hapettimien välitöntä vaikutusta happipitoisuuteen, joka on
noin 200 – 300 m. Hapettimien laajempi vaikutus on kuitenkin huomattavasti suurempi
alusveden sekoittumisen ja virtausten vaikutuksesta, jolloin hapekasta alusvettä kulkeutuu
laajemmalle alueelle.
Pääaltaan happipitoisuutta mitattiin 26.8 kolmella CTD-mittauslinjalla. Pisin itä – länsi
suuntainen 1800m pitkittäislinja kulki pääaltaan syvimpien alueiden kautta. Kaksi
poikittaista linjaa mitattiin pohjois- – eteläsuunnassa hapettimien kohdalta ja 360 m
lännempää. Mittauslinjat ja tuloksista piirretyt kuvaajat on esitetty kuvassa 44.
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Kuva 44: Jyväsjärven happiprofiilit (mg/l) 26.8.2003 CTD:llä mitattuna. Mittauspaikat
merkitty kolmiolla kuvien yläreunaan. Hapettimien alapäiden sijainti merkitty kuvaan
valkoisella kolmiolla, ja risteävien poikkilinjojen sijainti katkoviivoilla. Linjojen sijainti on
esitetty oheisessa kartassa.
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Päällysveden happipitoisuus oli 7 – 8 mg/l ja harppauskerros sijaitsi 7 – 8 metrin syvyydellä.
Hapettimien kohdalla havaittiin alusveden happipitoisuuden olevan korkeampi kuin
ympäröivillä alueilla. 15 m syvyydellä ero oli 0,5 mg/l ja lähempänä harppauskerrosta
enemmän. Pohjan lähellä happipitoisuudet pienenivät jopa alle 1 mg/l, mutta hapettimien
alla happipitoisuudet olivat 0,7 mg/l suuremmat kuin pohjan läheiset arvot hapettimista
länteen.
Hapettimien välitön vaikutus alusvedessä havaittiin noin 300 m alueella syvänteessä. Itä länsi suuntaisessa linjassa havaittiin sama kumpuaminen poikkilinja 2:sta länteen, joka
havaittiin

myös

lämpötilassa

(kuva

41).

Poikittaislinja

2

kohdalla

havaittiin

vähähappisimman veden esiintyvän lähimpänä pohjaa. Poikkilinja 2:ssa havaittiin
harppauskerroksen kallistuminen, joka oli seurausta voimistuneesta pohjoistuulesta, joka
ajoi pintavettä etelään. Vastaavasti alusvesi oli liikkeellä hitaasti pohjoiseen, joka näkyi
molemmissa poikittaislinjoissa siten että hapettimien eteläpuolella oli vähähappista vettä.
Erityisesti tämä näkyi poikittaislinja 1:ssä: linjalla havaittiin syvänteessä hapettimista
etelään happipitoisuudeksi 1,2 mg/l pohjalla ja hapettimien kohdalla 1,8 mg/l, kun
mittauspaikkojen

välinen

etäisyys

oli

vain

70

m.

Hapettimien

pohjoispuolella

pohjanläheinen vesi oli sekoittunut ja pitoisuudet korkeampia.
4.4

Tuomiojärvi

Tuomiojärvi on Jyväsjärvestä kaksi kilometriä pohjoiseen sijaitseva järvi, jota käytetään
vertailujärvenä Jyväsjärvelle. Tuomiojärvi on 3,7 km pitkä ja leveimmillään 1,3 km leveä.
Sen suurin syvyys on 13 metriä ja se on pinta-alaltaan hieman Jyväsjärveä pienempi.
Tuomiojärven eteläosa on matalahko, 6 – 10 metriä syvyydeltään, mutta pohjoisosa on
jyrkempi ja syvempi. Pohjoisosan syvänteen kohdalta (syvyys 13 m) on mitattu kahden
metrin välein veden lämpötila ja otettu vesinäytteet. Vesinäytteistä on määritetty
laboratoriossa titraamalla hapen määrä. Näytteenottoväli oli kaksi viikkoa. Kartta
Tuomiojärvestä on esitetty kuvassa 45, kuvaan on merkitty näytteenottopaikka.
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Kuva 45: Tuomiojärvi. Näytteenottopaikka merkitty kuvaan valkoisella + merkillä.
Jyväsjärveen verrattuna Tuomiojärvi on matalampi, jolloin sen alusveden tilavuus on
pienempi, ja alusveden suhde päällysveteen on pienempi. Järven ympäristö on hyvin
samanlaista kuin Jyväsjärven ympäristö, järveä ympäröivät korkeahkot harjut muissa
suunnissa paitsi lännessä, jossa sijaitsee Palokkajärvi kapean kannaksen takana.
Tuomiojärveen laskee Syväoja ja muutamia pienempiä ojia, ja Tuomiojärvi ja Palokkajärvi
ovat yhteydessä toisiinsa kannaksella olevan kanavan kautta. Tuomiojärven vedet virtaavat
Palokkajärveen ja sieltä Tourujoen kautta Jyväsjärveen.
Tuomiojärven veden lämpötila on esitetty kuvassa 46. Ensimmäinen mittaus suoritettiin
22.5.2003, jolloin kevät täyskierto oli jo loppunut, ja järvi kerrostunut. Päällysveden
lämpötila oli noin 13 °C, ja alusveden 6 – 8 °C. harppauskerros sijaitsi 4 – 7 metrissä.
Vastaavaan aikaan Jyväsjärven päällysvesi oli myös 13 °C, alusvesi 8 °C ja
harppauskerroksen syvyys 5 – 6 m.
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Kuva 46: Tuomiojärven lämpötila kesän 2003 aikana.
Kesäkuussa päällysvesi lämpeni hitaasti 14 - 21 °C:een, alusveden lämmön noustessa
hitaammin 7 - 8 °C:een. Harppauskerros vahvistui hieman, pysytellen samalla syvyydellä
kuin toukokuussa. Heinäkuussa lämpimät säät nostivat pintaveden lämpötilaa voimakkaasti,
pintaveden ollessa jopa 25 °C. Alusvesi jatkoi lämpenemistään hitaasti, ollen loppukuussa
7,4 – 8,2 °C. Harppauskerros pysytteli paikallaan vahvistuen. Vastaava lämpötila
Jyväsjärven alusvedessä oli heinäkuun lopussa noin 15 °C. Kuvan 4 perusteella voidaan
arvioida Jyväsjärven alusveden hapenkulutuksen olevan noin 1,8 kertainen Tuomiojärven
alusveteen verrattuna.
Elokuussa viileät ilmat jäähdyttivät pintavesiä, ja 14.8. mennessä päällysvesi oli jäähtynyt ja
sekoittunut 19 °C:een. Sekoittumisen seurauksena harppauskerros syveni 6 – 8 metriin,
jonka alla alusvesi oli noin 7,5 - 8 °C. Pintaveden jäähtymien jatkui kuun loppuun ja koko
syyskuun

ajan

harppauskerroksen

jatkaessa

heikkenemistään.

Syyskuun

lopussa

vertikaalinen sekoittuminen ulottui miltei pohjaan saakka, päällysveden olleessa 11,6 °C ja
alusveden 9,9 °C. Alusvesi lämpeni syyskuun aikana paljon, minkä voidaan katsoa
johtuneen

harppauskerroksen

heikkenemisestä

ja

siitä

seuranneesta

vertikaalisen

sekoittumisen tehostumisesta.
Kuvassa 47 on esitetty Tuomiojärven happipitoisuus kesän 2003 aikana. keväällä 22.5.
päällysveden happipitoisuus oli yli 11,5 mg/l ja alusveden 7,1 - 9 mg/l. Jyväsjärvessä
päällysvedessä happea oli myös 11 mg/l, mutta alusvesi oli hapekkaampaa, yli 9 mg/l.
Jyväsjärvessä oli käytetty 8. – 23.5. kaikkia kolme hapetinta järven täyskierron
edistämiseksi. Toukokuun lopun ja kesäkuun aikana päällysveden happipitoisuus laski
hitaasti veden lämpenemisen pakottamana. Pohjavedessä sen sijaan happipitoisuus laski
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tasaisesti keskimäärin 0,16 mg/l päivässä, ollen 3.7. pohjalla 0,4 mg/l. Jyväsjärvessä hapen
määrä oli 8.7. vielä 3,6 mg/l. Heinäkuun puolivälissä Tuomiojärven alusvedessä happea oli
enää 0,1 mg/l ja kuun lopussa happi oli kulunut loppuun. Heinäkuun lopun tilannetta
heikensi vahvan kerrostuneisuuden synty erittäin lämpimien pintavesien johdosta. 31.7.
mitattiin neljän metrin syvyydessä 2,3 mg/l happipitoisuuksia.
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Kuva 47: Tuomiojärven happipitoisuus kesän 2003 aikana.
Elokuun aikana happitilanne järvessä parani pintavesien osalta. Viilenemiseen liittynyt
vertikaalinen sekoittuminen ja tiheyden harppauskerroksen syveneminen kohottivat
happipitoisuuden kuun loppuun mennessä yli 7,2 mg/l ylimmässä 6 metrissä. Kahdeksaa
metriä syvemmällä vesi pysyi edelleen hapettomana.
Syyskuussa päällysvesi viileni ja loppukuusta kerrostuneisuus alkoi purkaantua. 25.9. vain
pohjalla oli vähähappista vettä, ylempien vesimassojen happipitoisuuden ollessa yli 9 mg/l.
Jyväsjärvessä hyvä happitilanne oli saavutettu syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Tuomiojärvessä aika, jolloin happipitoisuus oli alle 1 mg/l kesti heinäkuusta syyskuun
ensimmäiselle viikolle ja alle 5 mg/l aika kesti kesäkuun puolesta välistä syyskuun puoleen
väliin. Täysin hapetonta aikaa pohjalla oli 31.7. – 28.8., jolloin otetuista näytteissä ei ollut
happea lainkaan. Happitilanne kokonaisuudessaan oli selvästi huonompi kuin Jyväsjärvellä.
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5 Johtopäätökset
Jyväsjärven tila huononi 1900-luvun alusta lähtien niin että järvi oli käytännössä katsoen
pilaantunut 1960-luvulla. Syynä tähän olivat raskas jäte- ja ravinnekuormitus teollisuudesta,
maataloudesta ja asutuksista. Pahimpien vuosien aikana järven tilaa ryhdyttiin parantamaan
mm. hapettamalla järveä pumppaamalla hapekasta pintavettä alusveteen.
Kunnostustoimien ja päästöjen vähentämisen seurauksena järven tila on parantunut
huomattavasti. Hapetusta jatketaan edelleen kolmen Mixox-1100 hapettimen voimin, jotka
on sijoitettu pääaltaan syvänteeseen. Järven tilan pysyessä nykyisenkaltaisena hapetusta on
päätetty jatkaa. Hapettimien käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta, ja sillä on
sivuvaikutuksia. Hapekkaan päällysveden pumppaaminen alusveteen nostaa alusveden
happipitoisuutta, mutta myös alusveden lämpötilaa. Lämpötilan nousu kiihdyttää happea
kuluttavia reaktioita.
Tässä työssä havaittiin, että alkukesästä 2003 hapettimien ollessa pois päältä alusveden
lämpötila pysyi vakiona lämpöenergian kuluessa harppauskerroksen syventämiseen.
Hapettimien päälle kytkemisen jälkeen alusveden lämpötila alkoi kohota nopeimmillaan 0,3
°C

päivässä.

Alusveden

ja

päällysveden

lämpötilaeron

kaventuessa

alusveden

lämpeneminen hidastui. Vertailujärvi Tuomiojärven alusveden lämpötila oli elokuun lopussa
7,5 °C, kun lämpötila Jyväsjärven alusvedessä oli 15 °C. Tällöin karkeasti arvioiden
Jyväsjärven alusveden hapenkulutus oli 1,8 kertainen verrattuna Tuomiojärveen, ja hapen
määrä hapettimista huolimatta laski alhaiseksi. Happea kului mm. biologisiin prosesseissa ja
vedessä

olevien

partikkeleiden

ja

pohjan

sedimentin

hapettamisessa.

Alusveden

lämpeneminen hapetuksen seurauksena johti heikompaan kerrostuneisuuteen, ja siten
suurempaan lämpöenergian siirtymiseen alusveteen.
Veteen liuenneen hapen pitoisuuden havaittiin laskeneen Jyväsjärven alusvedessä kesän
2003 aikana vain lyhyeksi ajaksi nollaan, mikä on suuri parannus 1960-luvulta.
Happipitoisuus päällysvedessä pysyi hyvänä läpi kesän, mutta väheni alusvedessä syksyä
kohden. Pääaltaan syvänteessä happipitoisuus väheni tasaisesti keskimäärin 0,12 mg/l
päivässä touko – kesäkuussa hapettimien ollessa pois päältä. Hapettimien käynnistämisen
jälkeen happipitoisuuden lasku oli hitaampaa, keskimäärin 0,05 mg/l päivässä. Hapetonta
alusvettä Jyväsjärvellä havaittiin vain yhdestä näytteestä 25.8. tehdyssä mittauksessa, kun
taas Tuomiojärvellä hapeton aika pohjalla kesti kuukauden. Happitilanne Tuomiojärvellä
kokonaisuudessaan oli selvästi huonompi kuin Jyväsjärvellä.
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Hapettimien välittömäksi vaikutusalueeksi, jossa alusveden lämpötila tai happipitoisuus
poikkesi ympäröivästä alusvedestä, havaittiin 200 – 300 m suuruinen syvänne hapettimien
kohdalla. Vaikutusalueen suuruuteen havaittiin vaikuttavan olennaisesti alusveden virtaukset
ja pohjan geometria. Hapettimet sekoittivat pumpatun hapellisen päällysveden tehokkaasti
alusveteen, ja hapettimien lähellä alusveden lämpötila oli korkeampi kuin muualla
alusvedessä. Sekoittuminen näkyi myös pohjan läheisen viileän vesikerroksen puuttumisena
hapettimien läheisyydestä. Yli 300 m päässä hapettimista järven pohjalla havaittiin jopa 1
°C alusvettä viileämpi vesikerros pohjan lähellä, joka syntyi lämpöenergian siirtyessä
vedestä kylmempään pohjaan. Pohjan läheinen viileä vesi virtasi raskaampana syvänteen
pohjalle, jossa hapettimet sekoittivat sen alusveden kanssa. Prosessin seurauksena pohjan
lähelle ei päässyt muodostumaan pysyvää lämpötilakerrostuneisuutta, joka olisi hidastanut
liuenneen hapen pääsyä pohjan sedimentteihin.
Elokuussa suoritetun hapettimien koepysäytyksen aikana seurattiin alusveden virtauksia,
sekä lämpötilan ja happipitoisuuden kehittymistä. Kahden vuorokauden kuluttua
hapettimien sammutuksesta syvänteen pohjalle oli virrannut kylmempi vesikerros, jolloin
veden lämpötila laski 0,5 °C arvoon 14,9 °C ja happipitoisuus laski 1,9 mg/l arvoon 0,3
mg/l. Hapettimien laajempaa vaikutusta on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa mitata,
sillä hapettimien vaikutus sekoittuu muihin järven prosesseihin. 800 m päässä hapettimista
hapettimien käynnistykset ja sammutukset näkyivät nopeasti alusveden lämpötilassa ja
happipitoisuudessa, mutta Ainolan altaassa 1600 m päässä hapettimista vastaavaa ei havaittu
selvästi. Koska sekoittuminen järven eri altaiden välillä on hidasta, ei hapettimien vaikutus
näy suoraan Ainolan altaassa, mutta tilanne oli kuitenkin huomattavasti parempi kuin
vertailujärvi Tuomiojärvessä.
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