
Der finnische Kleingärtnerverein Nekala hat den Preis der globalen 
Trockentoilettenvereinigung von Finnland erhalten 
 
Die globale Trockentoilettenvereinigung aus Finnland verleiht jährlich einen 
anerkannten Trockentoiletten Preis zur Werbung für Trockentoiletten und für ihren  
verbesserten Gebrauch. Die 14. Auszeichnung wurde an Herrn Taavi Seppälä, dem 
Verwalter von Nekala Kleingartenvereins in Tampere verliehen. Der Preis „die 
goldene Mistgabel“ wurde Herrn  Seppälä am 5. Juni, dem Umwelttag überreicht.  
 
Herr Seppälä war während vielen Jahren ein ferventer Unterstützer von 
Trockentoiletten im Kleingartenverein Nekala. Sein Einsatz für Trockentoiletten 
sowie für die Förderung des Gebrauches der Nährstoffe, welche die Toiletten 
produzieren, war bahnbrechend. Mehrere andere Kleingartenvereine haben die 
Anlage von Nekala besichtigt um zu lernen wie man den Toilettenabfall verarbeitet 
und wie man den erzeugten Dünger dann schlussendlich gebraucht. Alle Toiletten in 
der Kleingartenanlage von Nekala sind Trockentoiletten . 
 
Zurzeit stehen neun Trockentoiletten im Kleingartenverein den Kleingärtnern und 
den Besuchern zur Verfügung. Zwischen 2005 und 2010 wurden die 
Komposttoiletten in der Kleingartenanlage und das Management desToilettenabfalls 
komplett neu organisiert. Die Planung und Durchführung dieser Reform wurden 
hauptsächlich von Herrn Seppälä organisiert. Auch wurde das Nachverfahren ganz 
umgestellt. Die Produktion wird nach einem gründlichen Nachkompostieren sowohl 
auf den Gemeinschaftsflächen wie in den Kleingärten von Nekala gebraucht. 
 
Die Trockentoilettenvereinigung, die Kleingartenanlage Nekala und Herr Seppälä 
haben zusammen gearbeitet um speziell den Zyklus der Nährstoffe zu fördern. Herr 
Taavi Seppälä wird als ein kühner Reformer beschrieben. Die Trockentoiletten haben 
über die Grenzen Finnlands hinaus Interesse geweckt und der Kleingarten wurde von 
Besuchern aus Dutzenden von Ländern besichtigt. „Taavi hat uns immer mit großer 
Freude empfangen und hat die Trockentoiletten eingeführt, welche beispielhaft 
verwaltet werden“ sagt die Projektmanagerin Susanna Pakula von der globalen 
Trockentoilettenvereinigung in Finnland. 
 
Nekala Kleingartenverein wurde 1932 gegründet. In der Haushaltsvorlage von 1932 
war eine Reserve von 600 Finmark (ungefähr 100 €) für Aussengebäude vorgesehen. 
Seit dieser Zeit haben wir einen großen Weg zurückgelegt. Zurzeit hat Nekala ein 
sehr großes funktionelles Trockentoilettensystem um Dünger herzustellen. 
 
Anlage mit Bilder (in Finnisch) Der Globaltrockentoilettenverein in Finnland 
berichtet über die Gründe für diese Preisverleihung und über die 
Preisverleihungszeremonie in der Kleingartenanlage in Tampere.  
 



EDISTYKSELLISTÄ KAKAN 

HYÖTYKÄYTTÖÄ JO VUODESTA 1932 – 

Vuoden Huussiteko -tunnustus Nekalan 

siirtolapuutarhan Taavi Seppälälle 

Vuoden Huussiteko -palkinto, Kultainen talikko 2015, luovutettiin perjantaina 5.6. 

maailman ympäristöpäivänä Nekalan siirtolapuutarhan isännälle Taavi Seppälälle. KSH 

ry:n vuosittain myöntämä Kultainen talikko -palkinto on tunnustus esimerkillisestä 

Huussi-asian edistämisestä. Taavi Seppälä on 14. tunnustuksen saaja. 

 

TALIKON LUOVUTUS 5.6.2015 NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAN ISÄNNÄLLE TAAVI SEPPÄLÄLLE. 

Taavi Seppälä on jo vuosia toiminut kuivakäymälöiden edistäjänä Nekalan 

siirtolapuutarhalla. Hänen omistautumisensa kuivakäymälöiden sekä käymälöistä 

saatavien ravinteiden käytön edistämiseksi on ollut uraa-uurtavaa ja muilta 

siirtolapuutarhoilta on käyty hakemassa esimerkkiä käymälälannoitteen käsittelystä ja 

loppukäytöstä. Nekalan siirtolapuutarhalla on yhdeksän kuivakäymälää siirtolapuutarhan 

asukkaiden ja kävijöiden käytössä. Vuosina 2005–2010 alueen kompostikäymälät ja 

käymäläjätteen käsittely uudistettiin täysin ja näiden uudistusten suunnittelu oli 

pääasiassa Taavin käsialaa. Käymälöiden tuotokset käytetään perusteellisen 

jälkikompostoinnin jälkeen sekä Nekalan yleisalueilla että asukkaiden viljelyksillä. 

Nekalan siirtolapuutarhan ja Taavin työ ravinnekierron eteen on siis ollut edistyksellistä, 

varsinkin näinä päivinä kun ravinteiden kierrätys on ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Ravinnepula on monissa maissa jo valtava ja samalla huuhtelemme ihmisten tuottamat 

erinomaiset ravinteet puhtaalla vedellä pöntöstä alas. 



Huussi ry ja Nekalan siirtolapuutarha yhdessä Taavin kanssa ovat tehneet yhteistyötä 

erityisesti ravinnekierron edistämiseksi. Siirtolapuutarha otti vastaan viime kesänä 

Käymäläseuran mobiilikuivakäymälän KEKO:ssa kerätyt tuotokset. Lisäksi olemme 

tehneet yhteistyötä esimerkiksi tutkimalla Nekalan kuivakäymälöiden suotonesteitä. 

Kuivakäymälät ovat herättäneet kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella ja 

siirtolapuutarhaan on käynyt tutustumassa vieraita kymmenistä maista mm. yhdistyksen 

järjestämän kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin aikaan. Taavi on ottanut meidät 

aina ilolla vastaan ja esitellyt mallikkaasti hoidettuja kuivakäymäläratkaisuja niin 

kotimaisille kuin ulkomaisillekin ryhmillemme. 

 

KULTAISEN TALIKON UUSI OMISTAJA TAAVI SEPPÄLÄ. 

Nekalan siirtopuutarha perustettiin vuonna 1932 ja Nekalan siirtolapuutarhayhdistys 

vuonna 1933. Vuoden 1932 talousarviossa ”ulkohuonerakennuksiin” oli varattu peräti 

600 mk. Näistä ajoista on tultu pitkälle ja nyt Nekalassa on erittäin toimiva, ravinteet 

kierrättävä kuivakäymäläjärjestelmä, jota kelpaa esitellä. Nekalan siirtolapuutarha 

sijaitsee Tampereella muutaman kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja on 

palstamäärältään Suomen kolmanneksi suurin. 



 

TALIKKOA NEKALAN SIIRTOLAPUUTARHAN PIRTILLÄ OLIVAT LUOVUTTAMASSA KSH RY:N KAROLIINA TUUKKANEN 

JA SUSANNA PAKULA. 

Lämmin kiitos Taaville ja Nekalan siirtolapuutarhalle upeasta yhteistyöstämme ja 

toivottavasti yhteistyömme jatkuu vielä monen monta hedelmällistä vuotta! Juhlistimme 

Taavia ja Kultaista talikkoa aurinkoisessa kesäsäässä siirtolapuutarhan idyllisessä 

miljöössä, ja herkuttelimme emännän loihtimalla suuhun sulavalla kermakakulla 

siirtolapuutarhan Pirtillä. Saattoipa vierailun aikana siirtolapuutarhakärpänen puraista 

yhtä ja toista työntekijäämme, ja viikonloppu mennä omasta kukkivasta 

puutarhapalstasta ja pikkumökistä haaveillessa. 
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