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1.
13.1.2021
Eno –
verkkokoulun 
aloitustapaa-
minen
Enossa

ENO –verkkokoulu

Kestävää kehitystä yhteisoppien -hanke, 
kevät 2021

13.1.2021

Tutustuttiin kestävän kehityksen teemoihin ryhmissä.

Oman aiheen selkeytyminen: Vesi.



Alkumetrit

Enon koulu haki mukaan Eno –verkkokoulu
projektiin kevääksi 2021.

Ylemmät luokat tekevät valinnaisaineryhmissä
kestävääkehitystä tukevaa työtä, ja me 

kolmosluokkalaiset aloitamme hitaasti mutta
varmasti aiheesta:

VESI.



2.
20.1.2021
Mitä ja miten

• Ajatuksen alku oli DOP- design suuntaunut 
pedagogiikka. 

• Oppilaiden ihmettelystä ja halusta tutkia 
asioita.

• Toinen asia johtaa toiseen, ja taas mennään.



3.
27.1.2021
Lumen 
lämmön
eristävyys, 
jääpalan
sulaminen, 
veden eri
olomuodot

1. Oppikirjassa väitettiin, 
että lumen alla on 
lämpimämpää kuin 
ilmassa.

Mitattiin ulkolämpötila. Se 
oli –16', mutta 
lumihangessa n. 30 cm 
syvyydessä vain –7'. Osa 
oppilaista teki myös 
empiirisiä kokeita itsellään 
kaivautumalla hankeen. 

Oppikirjan väite piti siis 
paikkaansa. Ei siis ihme, 
että jotkut eläimet ja 
eräretkeilijät kaivautuvat 
lumeen selviytyäkseen 
pakkasesta.

2. Sulatettiin jääpaloja 
kuumassa ja lämpimässä 
vedessä, sekä 
huoneenlämmössä. Oletus 
kuuman veden 
sulatustehosta oli oikea.

3. Kupillinen lunta suli 
luokassa 2h ja muuttui 
hyvin vähäiseksi 
vesimääräksi. Todettiin: 
Lumi ei ole yhtä tiivistä 
kuin vesi.

Muki oli täynnä lunta, 
tämän verran sulaessaan 
vettä.

Seuraavaksi tutkimme lämmön haihtumista kuumasta vedestä.



4.
3.2.2021
Lämmön 
haihtuminen

Muovikuppi

Posliinikuppi

Peltikuppi

alkulämpötila 10 min kuluttua

82' 55'

81' 59'

81' 52'

Nesteen

Oletus: 
peltikupissa neste 
pysyy pisimpään 
lämpimänä.

Tulos: Posliinikupissa säilyi 
pisimpään lämpimänä. 
Oivallettiin: Sen takia 
kupit tehdään posliinista.

Huomattiin: peltimukia oli 
vaikea pidellä ja huulille 
laitettava reuna oli tosi 
kuuma. Vaikea juoda 
kuumasta peltimukista.

Keitettiin vettä vedenkeittimellä ja mitattiin lämpötiloja 
lämpömittarilla.



Vaikuttaako kansi lämmön haihtumiseen
vedestä?
Kansi alkulämpö 10 min päästä

Ei kantta 81' 50'

paperikansi 82' 57'

muovikansi 82' 58'

• Oletus: ilman kantta lämpö
haihtuu nopeiten.

• Tulos: ilman kantta lämpö
haihtuu nopeiten.

• Huom! Yllätys oli se, että
paperinenkin kansi riitti
pitämään lämpöä.

Seuraavaksi tutkimme veden nostetta, eli teemme kelluntakokeita.



5.
10.2 
kelluntakokeet

1. Tutkittiin veden nostetta eri materiaaleilla ja muodoilla

kelluu Ei kellu kelluu Ei kellu

pyyhekumi x x

kynä x x

Paperin pala x x x

viivoitin x x

nappi x x

teroitin x x

muovailuvaha x x x

Oletus Toteutuma

Muoto, asettelu ja märkyys vaikutti kellumiseen.
Jos muovailuvahan teki levyksi, se kellui.
Kun paperinpala kastui, se ei enää kellunut.
Jos viivoittimen asetteli huolellisesti lappeelleen, se 
kellui.



• Eri materiaalit ja muodot



6.
24.2.2021 Veden 
kiertokulku
• Ymmärrettiin, että maapallon 

vesi ei lisäänny vaan sama vesi 
kiertää. Muuttaa vain muotoaan 
välillä.

• Mietittiin sitä, että kaikkialla ei 
ole järviä ja jokia. Katsottiin 
karttoja ja kuvia maista, joissa on 
puhtaasta juomavedestä pula.



Maailman vesi. Meidän vesi. 
Sitä pitää suojella!



7.
Helmi -
maaliskuu: 
Mistä 
hanavesi tulee 
ja mihin 
viemärivesi 
menee?

• Ensioletus monella oli, että jätevedet menee 
maahan tai jokeen. Tai että hanavesi tulee joesta.

• Tiedettiin, että Enossa on vedenpuhdistamo, ja 
lähestyttiin siis Joensuun Vesi –firmaa sähköpostilla. 
Meillä oli paljon kysymyksiä, joihin toivottiin 
vastauksia. Ja mielessä väikkyi myös toive 
vierailusta puhdistamolle. Lähetettiin sähköpostilla 
mieleen tulleet kysymykset.

• Vastaus: vierailu ei onnistu näin nuorille. Mutta 
kysymyksiin vastattiin ja saatiin postissa pieni Veeti 
Vesipisaran matkapeli kaikille.



Mihin meidän 
viemäristä 
tuotteet menee?
Riitta Paganus, 
käyttömestari, 
Joensuun Vesi 
vastaa:

Mihin menee kodin viemäristä vedet + tuotteet?

-Kodin viemärin jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 
Puhdistamolla jätevesi käsitellään niin, että Pielisjokeen laskettaessa se 
täyttää kunkin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa asetetut 
vaatimukset. Vaatimukset koskevat yleensä kokonaisfosforia (P), 
orgaanista kuormaa=biologista hapenkulutusta (BHK7) ja mahdollisesti 
myös kokonaistyppeä (N). Myös kiintoaineelle ja kemialliselle 
hapenkulutukselle (COD) on raja-arvot. Millään Joensuun Veden 
hallinnassa olevalla puhdistamolla ei ole typpivaatimusta.

Meneekö se Pielisjokeen?

-Kuhasalosta ja Enosta puhdistettu jätevesi lasketaan Pielisjokeen.

Miten jätevettä puhdistetaan?

-Joensuun Vedellä on hallinnassaan kolme jätevedenpuhdistamoa.

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla Joensuussa ja Enon 
jätevedenpuhdistamolla puhdistukseen käytetään biologis-kemiallista 
menetelmää. Tuupovaaran jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen 
bioroottorilaitos.



Jäteveden käsittely pääpiirteittäin Kuhasalossa:

Puhdistusprosessi perustuu aktiivilietemenetelmään ja se sisältää 
kolme vaihetta: mekaanisen, biologisen ja kemiallisen 
puhdistuksen. Puhdistamo toimii jälkiselkeytystä lukuun 
ottamatta kaksilinjaisena. Jätevedestä poistetaan 
mekaanisesti kiinteät jätteet ja hiekka, biologisesti orgaaninen 
aines sekä kemiallisesti fosfori.

Voitte tutustua tarkemmin puhdistusprosesseihin Joensuun 
Veden nettisivulla olevasta linkistä. Siellä on esitelty kaikkien 
kolmen puhdistamon puhdistusprosessien toiminta. Sivuilta 
löytyy myös kunkin puhdistamon vuosiyhteenvedot, joissa näkyy 
mm. laitoksen puhdistusvaatimukset ja kuinka ne viime vuonna 
täyttyivät.

https://www.joensuunvesi.fi/jateveden-kasittely

https://www.joensuunvesi.fi/jateveden-kasittely


Mistä talousvesi tulee meidän hanoihin?
Anne Savolainen, vesihuoltoinsinööri, 
Joensuun Vesi vastaa:

• Mistä vesi tulee meidän vesihanoihin?

-Enon alueella ja koko Joensuun alueella talousvetenä käytetään 
ainoastaan pohjavettä. Enossa talousvesi tulee kolmelta eri 
pohjavesialueelta. Enon kirkonkylän vesi tulee Tannilanvaaran 
pohjavesialueelta.

• Mitä kaikkea siitä pitää puhdistaa, ennen kuin se tulee hanasta? 
Onko siellä paljon roskia vai myrkkyjä?

-Pohjavesi on tosi hyvää vettä ilman käsittelyäkin ja sitä pystyisi juomaan 
suoraan ilman käsittelyä. Pohjaveden pH on tasolla n. 6,5 ja se nostetaan 
kalkkikivikäsittelyllä tasolle n. 8.0, jotta vesi ei syövyttäisi putkistoja.

• Jos Pielisjoen vettä keittää, voiko sitä juoda?

-Pielisjoen veteen sekoittuu sadevesiä ja ojista tulevia vesiä, jotka 
sisältävät mm. pelto- ja metsälannoitteita. Järvi- ja jokivedet ovat usein 
sameita eikä kirkkaita. Itse en joisi jokivettä keitettynäkään.

Tannilanvaara



• Tuleeko juomaveteen myrkkyjä Uimaharjun tehtaasta?

-Uimaharjun tehtailta ei pääse myrkkyjä pohjaveteen. 
Pohjavesialueelle ei saa rakentaa pohjavettä pilaavia toimintoja 
esim. Tehtaita.

• Mistä tietää, onko joki- tai järvivesi puhdasta?

-Joensuun Vesi tutkii jatkuvasti, että juomavesi on hyvää 
vesinäytteitä ottamalla. Vesinäytteet tutkitaan laboratoriossa ja 
juomavedelle on annettu tarkat direktiivit, jotka veden pitää 
täyttää.

Itse veisin joki- järviveden laboratorioon tutkittavaksi, jos 
haluaisin tietää miten puhdasta vesi on.

Kesällä tutkitaan myös yleisten uimavesien puhtautta 
laboratorionäyttein. Tiettyjä suolistoperäisiä bakteereja tai 
levää ei saa vedessä olla yhtään, muuten uimaranta suljetaan.

• Voiko puhdas vesi joskus loppua?

-Meillä täällä Pohjois-Karjalassa, jossa on hyvät 
pohjavesivarannot ei puhtaan veden pitäisi loppua koskaan. 
Tämä edellyttää, että pidämme pohjavesialueistamme huolta. 
Meillä Suomessa on pohjavesialueet hyvin suojeltuja eikä sinne 
saa rakentaa esim. huoltoasemia tai kemikaalitehtaita.

Seuraavaksi tutustumme Pielisjokeen.



8.
17.3.2021
Pielisjoki
-tutustuminen 
kuvien, 
karttojen, 
netin ja 
kirjojen avulla.

• Kalastus

• Elinkeinot

• Kulkuväylä

• Huvit

• asuminen

Nyt ja ennen

Oppilaat 
haastattelevat
vanhempia tai 
isovanhempia 
elämästä 
Pielisjoen 
varrella.



9.
24.3.2021
Haastattelu 
1 purku 
(Oppilas 1)

• Kaltimon kanava: rakennettiin helpottamaan vaarallisten koskien 
ohitusta

• Kaltimon voimalaitos: sähköntuotanto

• Kalastus: ennen saatiin lohia. Joella kalastettiin ennen paljon, jopa 
rapuja

• Teollisuus: Ukkolan saha, Uimaharjun saha ja Sellutehdas, Rahkeen 
(käpy)karistamo, Paukkajan saha, Kaltimon pahvitehdas toi paljon 
asukkaita Enoon jne.

• Kulkuväylä: päästiin sellaisiin paikkoihin helposti johon ei ollut 
vielä teitä. Risteilyjä tehtiin.

• Tajuttiin, että ennen ei ollut autoja ja autoteitä niin paljon, 
vesireitit olivat tärkeitä. Tosi paljon jokeen liittyvää teollisuuta 
ollut.



10.
31.3.2021
Haastattelu 2 
purku 
(Oppilas 2)

• Oppilaan suku on ollut töissä Kaltimon
pahvitehtaalla. Nähtiin monta vanhaa valokuvaa 
1900 –luvun alkupuolelta tehtaan työntekijöistä. 
Lapsetkin olivat välillä töissä siellä!

• Hänen isovanhempansa asuvat edelleen 
Riihikasarmiksi (v.1923) kutsutussa tehtaan 
työntekijöiden talossa. Parhaimmillaan siellä on 
asunut 8 perhettä.

• Kaltimon pahvitehdas antoi elinkeinon niin 
monille täällä.

• Silta jakoi tehtaalaiset ja kyläläiset vähän erilleen.

• Pahvitehtaan alue on jollain lailla säilynyt miljöö. 
Tehtaanjohtajan kartano, ja muitakin rakennuksia 
on vielä jäljellä.



Mitä 
teemme 

seuraavaksi?



11.
20.4.2021
Retki 
Kaltimon
vanhalle 
kanavalle. Kuva: Pielisjoki -elämän virta. H. Vesajoki.



Kaltimon vanha kanava sijaitsee 
Pielisjoen mutkassa, Enon kylän 
pinnassa.

Retkellä haluttiin havainnoida vanhaa, 
miettiä miten ennen elettiin. 

Miten paljon täällä on ollut asukkaita.

Mitä työpaikkoja joki on tuonut mukanaan.



• Kaltimon vanha kanava on 
rakennettu 1879. Se 
rakennettiin sen takia, että
esim. veneillä meneminen tai 
puun uitto oli helpompaa, 
koska Pielisjoessa oli ennen
kuohuvia koskia.

Nähtiin joen toisella 
puolella Kaltimon 
pahvitehtaan kartano 
(Enon kartano) ja 
pahvitehtaan kanavan 
jämiä.



• Kuultiin peippo

• Kiikaroitiin telkkiä

• Telkkien keväiset 
kosiskelumenot: koiraat 
levittelivät siipiään ja 
nakkelivat niskojaan. 
Lopulta toinen ajoi toisen 
pois ja palasi naaraan 
luo.

Kevään merkkejä:

Mitä seuraavaksi: Vesiretki 
Voimalaitoksentien rantaan 
Eno-koulun Mairen kanssa.

Tutkitaan vettä, bongataan 
ötököitä ja siivotaan roskia.



12.
28.4.2021
Veden
tutkimusretki 
rantaan

WWF:n Naturewatch A
JÄRVEN RANNALLA

Osoite: Voimalaitoksentie 99, 
81200 ENO



Voimalaitoksentien venerannassa
Eno-verkkokoulun Maire opasti
meitä tutkimusten teossa.

Ensin tutkittiin veden
näkösyvyyttä.



Tutkittiin myös veden happipitoisuutta
sekä veden pH –arvoa.



• Opittiin yhteistyötaitoja. Opittiin 
paljon siitä, mitä kaikkea vedestä 
voikaan tutkia.

• Ihmeteltiin ihmeellisiä 
vesiötököitä, mm. vesiskorpioni, 
sukeltajia,hyönteisen toukkia.

• Tehtiin yhteisöllinen teko, kun 
kerätiin ranta ja tienposket 
puhtaaksi roskista.



Pielisjoessa
olisi niin
paljon
tutkittavaa ja 
asioita joihin
voisi
tarkemmin
perehtyä.

Seuraavaksi istutamme puita!



13.
27.5.2021
Puiden 
istutuspäivä
Eno, Harpatintien 
risteys.
Eno-verkkokoulu, 
Metsänhoitoyhdistys.



Työryhmä:
Enon koulun 3 lk:

Erhama Olivia, Kakkinen Taimi, Kettunen 
Camilla, Lehikoinen Emma, 

LopezMutanen Julia, Perttunen Siru, 
Puoliväli Iida, Soikkeli Eemi, Suhonen 
Emil, Vaakanainen Eeli ja Vanninen

Venla. 
Ope Merilä Tiina

Eno –programme, Turunen Maire


