
The Finnish Allotment Garden Nekala awarded by the Global Dry Toilet 
Association of Finland 
 
The Global Dry Toilet Association of Finland is yearly giving a recognized award for 
promoting and improving the use of dry toilets. The 14. award was given Mr. Taavi 
Seppälä – the estate manager of Nekala Allotment Garden in Tampere. The award, 
‘the Golden Pitchfork’, was given to Mr. Seppälä on the World Environment Day 
June 5th.  
 
Mr Seppälä has for many years acted as a facilitator for dry toilets at Nekala 
Allotment garden. His dedication to the dry toilets, as well as promoting the 
use of the nutrients the toilets produces has been pioneering. Several other allotment 
gardens have visited Nekala in order to learn how to process the toilet waste and how 
to end use the produced fertilizers. The toilet facilities in Nekala Allotment garden 
are fully taken care of by dry toilets. 
 
Today, there are nine dry toilets in the allotment garden serving the gardeners and 
visitors. Between 2005 and 2010, the allotment gardens compost toilets and 
toilet waste treatment was completely redesigned. The planning and implementation 
of the reform was mainly carried out by Mr. Seppälä. Also the post processing has 
been revised. The yield is used after a thorough ex-composting both at common areas 
and in the gardens in Nekala.  
 
The Dry Toilet Association and Nekala Allotment Garden have – together with Mr. 
Seppälä - been working together in order to promote, in particular, the 
nutrient cycle. Mr. Taavi Seppälä is described to be a “daring reformer” . The dry 
toilets have attracted interest beyond the borders of Finland and the allotment 
garden has been visited by guests from dozens of countries. "Taavi has always 
welcomed us with pleasure and introduced the exemplarily managed dry toilet 
solutions” says the Project Manager Susanna Pakula from the Global Dry Toilet 
Association of Finland.  
 
Nekala Allotment Garden was founded in 1932. In the budget for year 1932 there was 
a reservation of 600 FIM (appr. 100 euros) for the "outdoor buildings". We have 
come a long way since those days and now Nekala has a highly functional dry toilet 
system circulating the fertilizers.  
 
Appendix with pictures (in Finnish). The Global Dry Toilet Association of Finland 
reporting about the rationale for the award and the award ceremony at Nekala 
Allotment Garden 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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