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HOLLOLAN KUNTA 

 

TIILIJÄRVEN LEVÄONGELMIEN SYISTÄ JA RATKAISUMAHDOLLISUUKSISTA  

 

 

 

YLEISTÄ 

 

Tiilijärvessä on ajoittain viime vuosina havaittu sinilevää. Onnenkodon jäädytysvesien johtamisen on 

epäilty vaikuttavan Tiilijärven leväkukintoja lisäävästi. Asiaa on selvitetty mm. Vahasen laatimassa 

raportissa (kesäkuu 2019). 

  

Mekanismiksi on esitetty, että kylmä jäähdytysvesi valuu syvänteeseen, josta se syrjäyttää 

ravinteikasta vettä, joka edelleen kumpuaa pintakerroksiin aiheuttaen leväkukintoja. Myös sedimentin 

huuhtoutuminen on ollut esillä. 

 

Vaikuttaa mahdolliselta, että veden lämpötilaerojen vaikutuksista kylmä vesi painuu lämpimän 

vesikerroksen alle kohti syvännettä ja aiheuttaa ravinteikkaan veden korvautumisen pohjavedellä. 

Toisaalta lampeen purkautuu muutenkin kylmää pohjavettä mm. uimarien havaintojen mukaan 

uimaranta-alueen läheisyydessä. Voi kuitenkin olla, että  jäähdytysvesimäärä on suurempi kuin 

purkautuva vesimäärä.  

 

Lämpimät kesät ovat lisänneet leväkukintaa. Hellejaksot vaikuttavat sekä uimarien määrää lisäävästi, 

että jäähdytysveden tarvetta lisäävästi, jolloin syy-yhteys voi olla kumpi tahansa. Leväkukintojen 

ajankohtaa, määrää ja laatua ei ole selkeästi raportoitu tai tilastoitu. Veden kerrostuneisuuden ja 

ravinnepitoisuuksien selvityksiä tarvitaan lisää. 

 

Ottamatta kantaa ovatko leväkukinnat Onnenkodon jäähdytysveden johtamisen aiheuttamia osittain tai 

kokonaan, tässä esitetään alustavasti teknisiä keinoja, joilla veden sekoittumista ja/tai lämpötilojen 

tasaantumista voitaisiin tehostaa. Ilmeisesti tärkein olisi edistää sekoittumista niin että lämpötila nousisi 

ainakin syvänteen tasoa hieman korkeammalle ja mahdollinen oikovirtaus syvänteeseen saataisiin 

katkeamaan suuntaamalla ja hajottamalla virtausta. 

 

Vesimäärät 

 

Talvella jäähdytysvesien johtaminen on vähäistä ja sen vaikutukset voidaan sulkea pois. Keväällä 2019 

johtaminen ei ole ollut jatkuvaa vaan tapahtunut ajanjaksoina, jolloin ulkoilman lämpötila on yli 15 

astetta. Huhtikuussa on johdettu 1900 m3, mutta käytettävissä olevan datan perusteella määrä on ollut 

tarpeettoman suuri. Toukokuussa on johdettu yhteensä vain 226 m3. Kesäkuusta ei vielä tarkkoja 

tietoja, mutta lämpötila ollut pääsääntöisesti yli 15 astetta parhaimmillaan 25 astetta. Jos 

jäähdytystarvetta arvioidaan kesäkuun 20 vuorokauden ajalta käyttäen vesimääränä 400 m3/d, saadaan 

kesäkuun kokonaisvesimääräksi 8000 m3. Järven vesitilavuus on 280000 m3, joten kevään aikana 

johdettu lauhdevesimäärä noin 10000 m3/d on ollut luokkaa 4 % vesitilavuudesta. Kaiken kaikkiaan 

vaikuttaa, että jäähdytyksen ja vesimäärien ohjauksessa on kehittämistä. Vesimääräarviota voidaan 

tarkentaa, kun saadaan kesäkuun virtausdata. 
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Veden liike-energia on tuloputkessa varsin pieni ja virtausnopeus hidastuu järvessä hyvin hitaaksi. 

Teoriassa jos maksimissaan 0,006 m3/s virtaama hajaantuisi järvessä esim. 10-20 m leveään ja 2 m 

korkeaan virtausalueeseen olisi virtausnopeus 0,5-1 m tunnissa, jolla sedimentti tuskin liikkuu. Tuulien 

aiheuttamat virtaukset, uimarit tms. aiheuttavat todennäköisesti suurempia sedimenttiä liikkeelle 

panevia voimia rannan läheisyydessä. 

 

Alla olevaan Vahasen raportista otettuun kuvaan on karkeasti lisätty vihreällä viivalla havainnollistettu 

alue, johon kevään 2019 aikana mahdollisesti johdettu n 10000 m3 vesimäärä sijoittuu/mahtuu. Jos 

vesimassa liikkuu esim. 0,5-1 m/h, sen matka rannasta syvänteeseen n. 200 m kestää noin 1-2 viikkoa.  

 

  

 

Alla myös kuva aiempina vuosina arvioiduista johdetuista vesimääristä. 

 

 

Kuva: Vahasen raportista (6/2019) 
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Vuoden 2018 esitetty kokonaisvesimäärä 60 000 m3/a tarkoittaa arvioidulla vuorokautisella 

keskivirtaamalla 400 m3/d noin 150 vuorokauden käyttöaikaa eli 5 kk yhtäjaksoista käyttöä. Määrä 

vaikuttaa suurelta olosuhteet huomioon ottaen ja on syytä vielä tarkistaa. 

 

KORJAAVIA TOIMENPITEITÄ 

Jäähdytysvesien otaksutun haitallisen vaikutuksen vähentämiseksi on suunniteltu alustavasti eräitä 

toimenpiteitä, joita on esitetty seuraavassa.  

 

Jäähdytysveden lämpötilan nostomahdollisuus ja /tai määrän pienentämisen 

mahdollisuus 

Ongelmalliseksi on nähty jäähdytysveden matala lämpötila kesäaikana. Lauhdeveden lämpötila on 

jäänyt matalammaksi kuin alun perin arvioitu. Voidaan selvittää kiinteistön lämmönvaihtimen säätöä 

niin, että poistoveden lämpötilaa saataisiin nostettua esimerkiksi pienentämällä kaivosta otettavan 

veden virtausta. Suunnitelman mukaan poistoveden lämpötilan voitaisiin antaa nousta tasolle 11 

astetta.  

 

Toukokuun 2019 datan perusteella poistoveden lämpötila on noussut 10-15 asteen välille, kun määrä on 

ollut pienempi 0-5 m3/h (max noin 100 m3/d).  

 

Havaintojen perusteella potentiaalinen vaihtoehto voi olla vesimäärän pienentäminen ja tarkempi säätö 

jäähdytystarpeen tilanteen mukaan. 

Veden jako vesistössä, sekoittuminen 

Nykyisin putki tulee laiturirakenteen sivuun ja se on päästä tulpattu ja varustettu sivusta rei’illä ja 

verkolla. 

 

 

Kuva: Purkupää ennen asennusta 

 

Purkuputki voitaisiin toteuttaa niin, että jako voitaisiin ohjata laiturin päästä kahteen suuntaan 

vesistössä ja suunnata pinnanmyötäisesti. Näin saataisiin pois johdettavan veden lämpötila 

tasaantumaan laajemmalla alueella korkeammaksi ja veden tiheyseroista johtuva veden ohjautuminen 

syvänteeseen mahdollisesti katkaistuksi. Näin hapeton syvänteen vesimassa pysyisi stabiilimpana. 
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Veden purku pintauomissa järveen. 

Jäähdytysvesi voitaisiin purkaa lammikkoon/pintauomaan jo Tiilijärventien jälkeen ja sen annettaisiin 

kulkea matalien vesiaihealtaiden ja ojastojen kautta Tiilijärveen. Vesi lämpiäisi altaissa ja pintauomissa. 

Purku tapahtuisi tässä tapauksessa rantaviivalle. Vesiaiheiden suunnittelu ja toteutus vie aikaa ja on 

kallis toteuttaa. Lämpiäminen suurilla virtaamilla vaatisi kuitenkin suhteellisen pitkän viipymän ja 

altaiden tilantarpeen.  

   

Lauhdeveden johtaminen hulevesiverkostoon muualle 

 

Tämä keino vapauttaa Vähä-Tiilijärvi kokonaan lauhdevesistä. Heinsuon hulevesiverkosto on lähellä, 

mutta siellä suunnalla on tuskin kapasiteettia imeyttää tarvittavaa vesimäärää. Muita vaihtoehtoja 

voidaan selvittää kustannuksineen tarvittaessa. 

 

SUOSITUS 

 

Suositellaan aluksi veden purkupaikalla veden suuntauksen ja jakamisen muutosta sekoittumisen 

tehostamiseksi ja oikovirtausten katkaisemiseksi.  

 

Kiinteistön jäähdytysjärjestelmän osalta suositellaan säätöä pienemmälle vesimäärälle ja korkeammalle 

lähtölämpötilalle.  

 

Kun lisää tietoa saadaan käynnissä olevista vedenlaatuselvityksistä, harkitaan seuraavat vaiheet. 
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