
Lämmitettävää viljelyalaa on 
puoli hehtaaria. Maalämpöjärjes-
telmän teho on 120 kilowattia, mi-
kä vastaa noin 250 kilowattia öl-
jyllä lämmitettynä. Maalämmöllä 
tuotetaan vuosittain noin 45–50 
prosenttia puutarhan käyttämästä 
lämmitysenergiasta. Tarpeen mu-
kaan lämmityksessä käytetään li-
säksi nestekaasulla toimivia ilma-
lämmittimiä sekä öljyä. 

Maasta myös kylmää?

Maalämpöjärjestelmällä tuotetaan 
maksimissaan 60 asteista vettä, jo-
ka kiertää kasvihuoneessa. Vettä 
ei ole taloudellisesti järkevää läm-
mittää kuumemmaksi. 

Investoinnin takaisinmaksu ky-

seisellä järjestelmällä ja kyseisessä 
tapauksessa on ollut noin neljän 
ja puolen vuoden luokkaa.

Jotakin ihan uuttakin on vi-
reillä.

– Kasvihuoneen jäähdyttämi-
nen maalämpöjärjestelmällä on 
suunnitelma-asteella. Sopivaa tek-
nistä ratkaisua vielä haetaan, to-
teaa Laukkarinen.Nurmitarhat Oy on yksi 

Suomen suurimmista 
ruukkuyrttien tuot-
tajista. 

Vuonna 2009 kasvihuoneiden 
läheiselle pellolle kaivettiin noin 
kahdeksan kilometriä maaläm-
pöputkea. 

Lämmönkeruuputkistossa kier-
tää jäätymätön liuos, johon maa-
perässä oleva lämpö sitoutuu. Ke-
rätty lämpö johdetaan kasvihuo-
neen lämmitysputkiin kahdella 

lämpöpumpulla. Järjestelmän on 
toimittanut Nibe Oy.

Investoinnille lukuisia syitä

– Olen kiinnostunut kaikesta 
uudesta teknologiasta, jota voi 
hyödyntää kasvatuksessa. Lisäksi 
puhtaus ja ympäristöystävällisyys 
ovat avainasemassa tuotannos-
sa, kertoo Nurmitarhojen yrittä-
jä Erno Laukkarinen investoin-
nin tausoista. 

Yrttejä maalämmöllä – ja kylmälläkin?
Nurmitarhat Oy siirtyi maalämpöön vuonna 2009. Ennen maa-
lämpöä puutarhan kaikki lämpöenergia tuotettiin öljyllä, jota 
käytettiin vuodessa noin 50 tonnia. Tämä oli kallista ja epäeko-
logista, joten päätös maalämpöön siirtymisestä oli helppo. 

TEKSTI: LASSI REMES

NURMITARHAT OY

• Sijaitsee Nurmijärvellä
• Perustettu vuonna 1990
• Yrittäjät Erno ja Johanna 
 Laukkarinen
• Viljelyssä laaja valikoima ruuk-

kuyrttejä, joista osa myydään 
omalla Tätivihreä-tuotemerkillä.

• Kasvihuonepinta-ala 5 000 m2

• Työntekijöitä yhdeksän yrittäjien 
lisäksi

Erno Laukkarinen pitää maaläm-
pöä hyvänä investointina niin 
kannattavuuden kuin ympäristö-
vaikutustenkin näkökulmasta.

Maalämmön hyvin pelkistetty 
idea on yksinkertainen: 

maassa oleva lämpö siirtyy 
putkiston nesteeseen, josta 

lämpö siirretään lämmönvaih-
timella lämmitettävän kohteen 

lämmitysjärjestelmään.  Maasta 
poistuvan lämmön tilalle tulee 

aina uutta lämpöä maasta.

N
urm

itarhat O
y

10 | 2019  puutarha & kauppa     11


