
 
 

OPINNÄYTETYÖN AIHE-EHDOTUS 
(toimitetaan yliopettajalle/opinnäytetyövastaavalle) 
 

Opiskelijan nimi 
 

Anna-Liisa Liettyä 

Koulutusohjelma ja ryhmä 
 

LMA12KM8 

Opiskelijan yhteystiedot 
 

Kenttätie 3, 35990 Kolho, 045-1410730 

Toimeksiantaja 
 

Virtain Kaupunki 

Toimeksiantajan edustajan nimi ja 
yhteystiedot 
 

Heidi Tanhua 

heidi.tanhua@virrat.fi,  

Opinnäytetyön aihe-/nimiehdotus 
 

BioVirrat lämpiää metsähakkeella  

(Case Killinkoski - alueellisen metsähakkeeseen painottuvan 

kaukolämpöverkon selvitystyö) 

Lyhyt kuvaus opinnäytetyön 
tavoitteesta ja sisällöstä  
(käytä tarvittaessa liitettä).  

Virtain kaupunki käyttää kaukolämpölaitoksella liki 90%:sti 

metsähaketta (turvetta noin 10% ja minimaalisen vähän öljyä). 

Virtain kaupunki haluaa edistää paikallisen metsäenergian käyttöä ja 

hake tuleekin lähialueen metsätiloilta. Opinnäytetyöllä on tarkoitus 

kehittää ajatusta BioVirrat-kaupungista ja laajentaa siten, että 

Killinkoskelle voidaan perustaa oma kaukolämpölaitos. Määräraha 

on tarkoitus varata vuoden 2015 budjettiin. Omaa ammatillista 

osaamista ajatellen saan hyvän taustatuen opinnäytetyön tekemiseen 

Pirkanmaan Metsäkeskukselta. Metsä ja metsäenergian käytön 

tehostaminen ovat kiinnostavat minua ja tämän opinnäytetyön myötä 

voin syventää osaamistani ko. aihealueelta.  

 

Opinnäytetyön tietoperustaksi löytyy hyvin aineistoa 

metsäenergiasta, mutta kaukolämpöverkoston perustamisesta 

aineistoa on vähemmän. Yksi keskeisistä lähteistä on Pirkamaan 

Puuenergiaselvitys. Osa aineistosta on hankittava tulevilta käyttäjiltä 

eli Killinkosken alueelle suoritetaan haastattelukartoitus niiden 

kiinteistöjen omistajille, jotka olisivat rakennettavan 

kaukolämpölaitoksen piirissä. Opinnäytetyö tulee olemaan osin 

kvalitataavista ja osin kvantitatiivista tutkimusta aiheesta. 

Opinnäytetyön konkreettinen tulos on aineisto, jonka pohjalta 

saadaan vietyä Killinkosken kaukolämpölaitos kaupungin tulevaan 

talousarvioon.  

 

Opinnäytetyö (karkea) alustava sisältö voisi olla: 

 

BioVirrat - metsähakkeen luvattu kaupunki 

- Ahjolan kaukolämpölaitos 

- Nuorisokeskus Marttisen lämpölaitos 

- Verkostojen laajentuminen 

Metsähakkeen toimitus 

- Pitkät sopimukset takaavat toimitukset 

- Terminaalit 



 
 

- Haketus 

- Metsähakkeen kustannukset 

Turpeen käyttö metsähakkeen rinnalla 

- Virtain turvevarat 

- Turpeen toimitukset 

Case Killinkoski - Uuden kaukolämpökeskuksen ja verkon 

suunnittelu 

- Kiinteistökartoitus 

- Öljystä metsähakkeelle 

- Kustannukset 

 

Opinnäytetyön alustava 
toteutusaikataulu 
 

Opinnäytetyön voisin aloittaa mahdollisimman pian, mutta taitaa 

olla kevät jo liian pitkällä. Kun ohjaava opettaja selviää, voisiko 

hänen kanssaan sopia tarkemmin aikataulusta. Syksyllä 

opinnäytetyön tulisi olla jo aika pitkällä ja valmis viimeistään 

keväällä 2015. 

Ohjaavat opettajat 
(koulutuspäällikkö nimeää) 
 

      

 
Allekirjoitukset 
 
Opiskelija            ______________________________________     Päiväys __________ 
 
Opiskelija            ______________________________________     Päiväys __________ 
 
 
Aihe-ehdotuksen  
hyväksynyt      _______________________________________    Päiväys __________ 

             Yliopettaja/opinnäytetyövastaava  

 

 

 

 

LIITE Apukysymykset opinnäytetyön tavoitteet ja sisältö-kohdan laatimiseen 

 

Opinnäytetyön tavoite 
1. Mitä haluan saada työni kautta aikaan?  
2. Millä tavoin opinnäytetyöni kehittää  

a) työelämää?  
b) omaa ammatillista osaamistani? 

 
Opinnäytetyön motiivi 



 
 

Miksi tämä aihe kiinnostaa minua? 
 
Opinnäytetyön tietoperusta 
Mitä/millaista ammattialaani koskevaa tietoa käytän opinnäytetyöni pohjana?  
Millaista lähdeaineistoa aion opinnäytetyössäni käyttää (mistä sitä hankin ja miten hyödynnän)?  
 
Opinnäytetyön toteutustapa/menetelmät 
Kuinka aion päästä tavoitteeseen? Kuinka toteutan työn käytännössä? 
 
Opinnäytetyön konkreettinen tulos 
 
Opinnäytetyön alustava sisältö 
 
 


