
 

Väinämöisenkatu 19, 33540 Tampere www.huussi.net                       rek.nro 184461  

toimisto@huussi.net, +358 50 301 2539 www.drytoilet.org                              Y-tunnus 1839798-2 

LEHDISTÖTIEDOTE    Julkaisuvapaa 5.6.2017 klo 15.00  
 

VIRTSAN VOIMALLA KASVAA  
Vuoden Huussiteko 2018 –tunnustus virtsan lannoitekäyttöä edistävien hankkeiden 

yhteistyöviljelijöille 
 

Suomessa jaetaan vuosittain tuhansia erilaisia tunnustuksia ansioituneesta työstä eri aloilla. Yksi 
erikoisimpiin ja silti tärkeisiin tunnustuksiin kuuluvista on Vuoden Huussiteko –palkintona jaettava 
Kultainen talikko, jota on jaettu jo vuodesta 2002 lähtien. Vuoden Huussiteko palkinto jaetaan 
tunnustuksena ansioituneelle kuivakäymälöiden käytön edistäjälle esimerkiksi kuivakäymälä-
teknologian, ekologisen sanitaation, ravinnekierron tai muun Käymäläseura Huussi ry:n* toimintaa 
tukevan asian edistämisestä. Palkinto on vuosien saatossa jaettu sekä yksityisille henkilöille, 
työryhmille tai organisaatioille.  
 
Vuonna 2018 Käymäläseura Huussi ry on päättänyt jakaa kaksi Vuoden Huussiteko –palkintoa.  
 
Perustelut palkinnon jakamiselle: 
Jo kolmatta vuotta peräkkäin nämä maatilat ovat lähteneet ennakkoluulottomasti ja rohkeasti mukaan 
Käymäläseura Huussi ry:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeisiin (BIOUREA**, 
HIERAKKA***) ja antaneet peltoalaa hankkeiden ravinnekokeisiin. Yhteistyö on alkanut vuonna 2015 
ja jatkunut sittemmin mutkattomasti ja hyvässä yhteishengessä nyt jo kolmatta kasvukautta. 
Maatilojen omistajat ovat olleet vilpittömän innostuneita kokeiluista ja osoittaneet aitoa kiinnostusta 
uuden ja vähän oudonkin lannoitteen viljelykokeiluihin. He ovat olleet myös mukana 
lannoituskokeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa ja uhranneet aikaansa ja apuaan virtsan 
levitykseen ja sadon tutkimuksiin, viljelijän muutoinkin vuoden kiireisimpinä ajankohtina: kylvö- ja 
sadonkorjuuaikaan. Tiedämme, että tilat ovat saaneet kokea myös julkisuuden kiinnostuksen ja siihen 
liittyvän kommentoinnin niin hyvässä kuin pahassakin, mutta se ei ole vaikuttanut heidän haluunsa 
olla mukana edistämässä ravinnekiertoa ja kestävää sanitaatiota. 
 
Vuoden Huussiteko 2018 palkintona jaettava järjestyksessään 18:n ja 19:n Kultaisen talikon saavat  
• Maatalousyhtymä Sipilä Kari ja Juha, Vehoniemenkyläntie 100, 36570 Kaivanto 
• Mikkolan maatila, Jussi Mikkola ja Maria Kämäri, Verhontie 120, 14500 Iittala 
 
Käymäläseura Huussi ry kutsuu kaikki paikalle juhlistamaan kultaisen talikon luovuttamista, 
keskustelemaan lannoituskokeista ja kuulemaan alustavia tuloksia Sipilän tilalle ti 5.6. klo 10 ja/tai 
Mikkolan tilalle Iittalaan klo 14.00 alkaen. 
 
Lisätietoja: 
projektipäällikkö Eeva-Liisa Viskari, +358 40 846 9452, eeva-liisa.viskari@tamk.fi 
 
 
 * Käymäläseura Huussi ry (KSH ry.) on ekologisen kuivasanitaation ja kuivakäymälöiden asiantuntijajärjestö. KSH ry. on 

vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö, jonka toimipaikkana on Tampere ja toimialueena koko maailma. Yhdistyksellä on 
jäseniä noin 450. Käymäläseura Huussi ry:n visio on tehdä kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös 
tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää 
kuivakäymälöiden käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, neuvomalla, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä. www.huussi.net   
**BIOUREA – innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015 - 2016 oli Tampereen 
ammattikorkeakoulun, Käymäläseura Huussi ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishanke. Hanketta 
rahoitettiin ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta 
ohjelmasta (ns. Raki-ohjelmasta). Tavoitteena oli laatia malli ja kokeilla käytännössä laajamittaisen erilliskerätyn virtsan ja 

käymäläkompostin keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä toteutuksia sekä edistää erilliskerätyn virtsan ja 
käymäläkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteeksi. 
***HIERAKKA – Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehitysalueena 2017-2018. Tampereen 
ammattikorkeakoulu, Käymäläseura Huussi ry ja Ekokumppanit Oy toteuttavat hankkeen yhteistyössä Tampereen 

kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelman ja yhteistyöviljelijöiden kanssa.  Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana 
ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman toista vaihetta (2016 – 2019) eli 
ns Raki-2 ohjelmaa. www.hierakka.fi   
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