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1  SISSEJUHATUS

Tänapäeva ühiskonnas on palju keskkonnatehnikaalaseid probleeme, mis on seotud 
hügieeniga ning heitvee käitlemisega. Kuivkäimlad on tualetid, mis töötavad ilma 
veeta ja mis pole ühendatud üldisesse kanalisatsioonisüsteemi. Nende kasutamine 
aitab  ennetada linnapiirkonnas tekkiva saastevee toitaineterohkust. Kuivkäimla 
kasutamine aitab ka säästa puhast vett. 

Käimla valimisel ja konstrueerimisel on palju erinevaid võimalusi. Kuivkäimlad 
on teinud aastate jooksul läbi suuri muudatusi. Endised haisvad ja ebameeldivad 
kohad on muutunud  mugavateks, lihtsalt kasutatavateks ning kaasaegseid 
hügieeninõudeid täitvateks tualettideks. Erinevaid käimlatüüpe on rohkesti: 
on osaliselt või täielikult kompostivaid, elektriga töötavaid või uriini eraldavaid 
käimlaid. Valida võib  ka  majasisese või  –välise WC vahel. 

Kuivkäimla tehnoloogia, DT (Dry Toilet)-tehnoloogia arvestab kõigi 
hügieeninõuetega, ja mitte ainult tehnilise külje pealt. DT-tehnoloogia püüab leida 
uusi lahendusi sanitaarprobleemidele ja jagada informatsiooni tualettide hoolduse 
kohta.

Käesolev väljaanne katsub anda ülevaate mõningatest tänapäeval 
enimkasutatavatest kuivkäimlamudelitest ning Eesti vastavast seadusandlusest. 
See annab nõu, kuidas valida tualetti ning kuidas käidelda käimla kasutamisel 
tekkinud jäätmeid. Antud väljaanne baseerub Susanna Puottula lõputööl, mis on 
valminud Soomes Tampere tehnikaülikoolis.
 

Kuivkäimlaid saab kasutada nii sees kui väljas
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Kuivkäimlate kohta puuduvad ühtsed terminid või standardid. Seetõttu 
on päris raske defineerida erinevat tüüpi kuivkäimlaid. Enimkasutatud 
terminid veeta tualettide kohta on kuivkäimlad, kompostkäimlad või 
ökoloogilised käimlad. Mõiste kuivkäimla näitab, et tegemist on veevaba 
tualetiga, mis võib aga oma meetodi poolest töötada varieeruvalt. 
Siinkasutatud klassifikatsioon ei ole lõplik. Paljusid turul olevaid 
kuivkäimlaid on võimalik sobitada  erinevatesse kategooriatesse. 

2.1 Bioloogilised käimlad 

Termin bioloogiline käimla viitab kuivkäimlale, mille funktsioneerimine  
põhineb kompostimisel. Selline käimla  ei pruugi aga olla täielikult 
kompostiv, mis tähendab, et käimlasaadust tuleb hiljem veel käidelda. 
Bioloogiline käimla hõlmab mitmeid erinevaid mudeleid ning on 
Skandinaaviamaades laialdaselt kasutusel. 

Enamikus kuivkäimlatest peab ventilatsioon olema õigesti korraldatud. 
Õhk peab liikuma tualettruumist tualetiseadesse ning sealt välja. 
Vastupidist liikumist ei tohiks olla - õhk ei peaks pääsema tualetiseadest 
tualettruumi. Osas tualettides on kasutatud  ventilatsiooni parandamiseks 
elektrilist sundventilatsiooni.  

2.1.1 Käimlad, kus lõpptoode vajab edasist kompostimist

Mõned kompostivad käimlad  ei vii kompostimisprotsessi lõpuni, mistõttu 
kogu mass vajab järelkompostimist eraldi konteineris. 
 
Enamikus seda tüüpi kuivkäimlates on kogumiskonteiner suhteliselt 
väike. Kuna seda on vaja liiga sageli tühjendada, ei  jõua kogu mass 
lõpuni komposteeruda. Nende käimlate õhutamine teenib tavaliselt 
haisu vähendamise eesmärki. Mõningates käimlates lisatakse peale igat 
kasutamiskorda natuke täitematerjali.  Uriin aga eraldatakse üleliigse 
vedeliku  kogumiseks konteineri alaossa paigutatud eraldi nõusse. 

Antud tüüpi käimlate eeliseks on see, et nad ei vaja palju ruumi ja et 
need võib paigutada ka vana käimla asemele ilma, et peaks tegema suuri 
ümberehitusi. 

2.1.2 Kompostkäimlad

Kompostkäimlad komposteerivad massi täielikult ning kompostmaterjal on  
taaskasutamiseks ilma lisakäitluseta valmis. 

Kompostkäimlatel on tavaliselt suuremad kogumiskonteinerid, 
mis võimaldab kogu massil jääda sinna pikemaks ajaks ehk 
komposteerumisprotsessi lõpuni. Kui mass jääb konteinerisse  piisavalt 
kauaks, muutub see huumuseks, mida ei pea enam uuesti kompostima. 
Üleliigset vedelikku saab lihtsalt eraldada, see kogutakse vastavasse 
nõusse ehk  paaki. 

Kompostkäimlaid on mitmes suuruses. Mõningad neist ei vaja 
tühjendamist mitme aasta jooksul. Väiksemaid tühjendatakse tavaliselt 
korra aastas pärast seda kui  kogu mass on komposteerunud. 

2  ERINEVAT TÜÜPI KUIVKÄIMLAD
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2.1.3 Elektrilised käimlad

Elektrilised käimlad vajavad funktsioneerimiseks voolu. Mõned neist on täielikult 
kompostivad, mõningates vajab aga kogu mass edasist kompostimist. Käimla 
peab olema kavandatud sooja kohta, kuna aurustumine ja komposteerumine on 
võimalikud   ainult siis, kui keskkonna temperatuur on üle 18 kraadi. 

Olenevalt vajadusest on elektrilisi käimlaid mitmetes erinevates suurustes. 
Väikese elektrikäimla eeliseks võrreldes majasisesel veel baseeruvaga on see, et  
elektrikäimla ei vaja maa alla paigutatud osi.

2.1.4 Isetehtud käimlad

Vana ja haisev moodus kuivkäimla ehitamiseks oli järgmine: kaevati auk maasse 
ning lasti kõikidel ekskrementidel pinnasesse nõrguda. Nii need asjad enam ei käi. 
Tänapäeval on võimalik ka ise hügieenilist  kuivkäimlat ehitada.

Kõige lihtsam käimla koosneb põhimõtteliselt kahest plastiktünnist, millest üks on 
suur  (Pilt 1, osa 1) ja teine peatünni all asetsev väiksem nõu. Ülemisse, kividele 
toetuvasse tünni, puuritakse augud. Vedelikud nõrguvad sel juhul tünnist nõusse. 
Nõu on täidetud turbaga, mis soodustab vedeliku aurustumist. Ventilatsiooni 
parandamiseks on võimalik lisada ka õhutuskorsten. Sellist tüüpi käimla töötab 
sarnaselt hilisemat komposteerimist vajavate käimlatega. 
 

Isetehtud kuivkäimla Kuivkäimlat võib sisustada mitmel viisil
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2.2 Muud võimalused

2.2.1 Külmutavad käimlad

Ekskremente kuni –10 või ka –15 kraadini külmutav käimla vajab 
funktsioneerimiseks voolu. Sellised käimlad on sobilikud majasiseseks 
kasutamiseks juhul, kui puudub kanalisatsioonisüsteem ning ruum 
on väike. Käimla on hügieeniline ja lõhnatu, kuna ekskremendid 
lähevad plastikkattega paberkotti. Paraku muudab plastik 
komposteerumisprotsessi väga aeglaseks ning prügikasti visatuna liigub 
mass lõpuks prügimäele. Massi on võimalik komposteerida, kui see 
on kottidest välja võetud, kuid tänu vahepealsele külmutusfaasile on 
komposteerumine aeglane. 

2.2.2 Keemilised käimlad

Kui käimlavajadus on ajutine, kasutatakse keemilisi käimlaid (bussides, 
laevades ning karavanides). Bakterite hävitamiseks tarvitatakse sellist 
tüüpi käimlates ohtralt mürgiseid kemikaale. Kemikaalid raskendavad 
edasist käitlust ning konteinerit peab tühjendama eraldi anumasse. 
Kemikaalide sisalduse tõttu ei tohi massi komposteerida ja mitte 
mingil juhul ei tohi seda kasutada väetisena. Kokku kogutud saadused 
käideldakse suuremas reoveepuhastis. 

2.2.3 Pakendavad käimlad

Pakendavad käimlad pakivad ekskremendid plastikkotti kas mehaaniliselt 
või elektri abil automaatselt. Plastikkotid lähevad suurde kilekotti ning 
kui kott on täis, viiakse see prügimäele. Selline käimla pole ökoloogiline, 
kuna jäätmed ladestatakse prügimäel ning kompostimine võtab väga 
kaua aega. Sõltumata heast ventilatsioonisüsteemist võib käimla ikkagi 
haiseda. Pakendavad tualetid sobivad ainult ajutiselt kasutamiseks. 

2.2.4 Tuhastavad käimlad

Tuhastavad käimlad tuhastavad ekskremente elektril või gaasil baseeruva 
süsteemi abil. Sellised käimlad vajavad põlemiseks palju õhku, millega 
tuleks käimla planeerimisel arvestada.

Tuhastamise lõpp-produktid on veeaur ja peenekoeline tuhk, mis on 
hügieeniline ning kergesti eemaldatav. Seda võib  kasutada väetisena 
aias või siis võib selle visata prügi hulka, kus ta ei võta palju ruumi. 
Tuhastavad käimlad on peaaegu lõhnatud , kuid nende puuduseks 
on töötamiseks vajaliku energia suur hulk. See muudab nad vähem 
keskkonnasõbralikuks. 
 



7
Vedelikku võib koguda spetsiaalsetesse paakidesse

3  KÄIMLATÜÜBI VALIMINE

Turul on väga palju kuivkäimlamudeleid. Valiku  tegemisel on oluline pöörata 
tähelepanu mahule, paigaldusele ja hooldusele. 

3.1 Hoolduse planeerimine

Kuivkäimla hooldus oleneb selle tüübist. On olemas käimlaid, mis vajavad rohkem 
hooldust kui teised ning käimlaid, mis seda praktiliselt ei vaja.  Et hooldust 
võimalikult lihtsaks muuta tuleb sellega juba planeerimise käigus arvestada. Käimla 
tühjendamise intervall oleneb käimla kasutussagedusest. Sellelegi tuleb mõelda, 
kes käimla hooldusega tulevikus tegelema hakkab. 

Kuivkäimla peaks paiknema nii, et sellele on hooldusvarustusega (järelkäru, 
labidas) kerge ligi pääseda. Hoolduseks peab olema piisavalt ruumi. Hoolduse ajal 
on oluliseks faktoriks ergonoomia, millega tuleb samuti arvestada juba käimla 
paigaldamisel. On arukas planeerida käimlasse ka kätepesuvõimalus.

3.2 Maht

Kuivkäimla vajaminev maht peab olema teada enne käimlatüübi valimist. 
Täiskasvanud inimene toodab aastas 40 - 70 kg roed ja ligikaudu 300 kuni 600 
kg uriini. Teades inimeste arvu on lihtne otsustada, milline mudel on olukorda 
arvestades sobivaim.

3.3 Paigaldus

Käimla paigaldus tuleb läbi mõelda juba planeerimise käigus. Seoses sellega on 
mõningaid asju, mida tuleb kindlasti arvestada.

Asukoht oleneb sellest, kas käimla on mõeldud majasiseseks või –väliseks 
kasutamiseks. Mõningaid käimlaid saab kergesti paigaldada isegi vanasse 
käimlasse, kuid mõningate puhul on uus ehitis vajalik. 

3.4 Käimlasaaduste kogumine koos või lahus

Uriini eraldi kogumine muudab kardinaalselt käimla konstruktsiooni. Eraldi 
kogumisel väheneb paksu ekskremendi kogumiseks mõeldud anuma osatähtsus, 
kuid samas tekib uriinimahuti suuruse ja asukoha probleem. Eraldava käimla puhul 
on oluline kasutajate käitumisharjumuste korrigeerimine. 
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4  HOOLDUS 

4.1 Täitematerjal

Eraldi täitematerjali lisatakse käimlasse vedelike absorbeerumise 
kiirendamiseks, aga ka selleks, et anda komposteerimisprotsessile 
rohkem energiat, parandada massi poorsust ja lõhna ning vältida 
kärbeste ja teiste putukate teket. 

Poorse struktuuri moodustumiseks pannakse täitematerjali 
konteineri põhja. Lisaaineks  võib olla turvas, kõdu, saepuru, 
umbrohi, põhk või puulaastud. Lihtne ja funktsionaalne täitesegu 
on näiteks  pool osa turvast ja pool osa puitlaaste. Vajadusel tuleks 
pärast igat kasutamiskorda lisada umbes 3 dl täitematerjali. On 
ka arvatud, et täitematerjali tuleb lisada niipalju kuipalju inimene 
ühe käimlakasutusekorraga fekaale väljastab või siis  niipalju, et 
ekskremendid kaetud saavad. See on võimalik käimlas, kus on 
väike/madal kogumisanum. Kaubanduslikel mudelitel on tavaliselt 
kasutamisõpetus lisana kaasas. 

Täiteainena võib lisada ka toidujäänuseid, kartuli- ja muude aedviljade 
koori, puuvilju ning kasutatud kohvipaksu. Toidujäänused võivad tekitada 
probleeme kärbestega. Teisest küljest aga tõstavad nad temperatuuri 
ning kiirendavad komposteerumisprotsessi. Liiga niiskeid toidujäänused ei 
tohiks käimlasse siiski panna. 

4.2 Käimlasaaduse käitlemine

Ekskrementidega tegeldes on oluline kanda kindaid ning kaitseriietust. 
Kui ekskremendid on täielikult huumuseks komposteerunud, pole ka 
enam suurt haigestumisriski. Suurima riski moodustab kokkupuude 
komposteerumata toormega. 

Paljudel juhtudel on ekskremendid vaid pooleldi komposteerunud. Sellisel 
juhul tuleb mass paigutada edasiseks kompostimiseks ühest konteinerist 
teise. Enne taimedele laotamist on soovitav lasta ekskrementidel 
vähemalt aasta komposteeruda. 

4.3 Hügieen 

Hügieenil on tähtis roll. Käimla lähedal peab olema võimalik käsi 
pesta.  Käimlat peaks puhastama regulaarselt, ja  selleks määratud 
puhastusvahenditega. Pärast  hooldustöid on hügieeninõuete järgimine 
eriti oluline. Käsi tuleb pesta korralikult kas seebiga või desinfitseerimisva
henditega.
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4.4 Lõhnaprobleemid

Korralikult töötav käimla ei tohiks üldse halvasti lõhnata. Kui käimla hakkab 
haisema, on see märk sellest, et protsess pole kontrolli all. Tavaliselt on sel juhul 
põhjuseks liiga suur vedelikurohkus, aga põhjust võib otsida ka valesti tehtud 
hooldustöödest või valest paigaldusest. Samuti võib olla blokeeritud vedeliku 
eraldumine. Liiga väike maht ja umbes ventilatsioonitoru võivad samuti põhjustada 
häireid tualeti õhutuses. 

Loetletud probleemide lahendamiseks on erinevaid lihtsaid võimalusi. Esiteks 
on otstarbekas kontrollida vedelikueraldussüsteemi, torusid ning konteinereid, 
et teada saada, kas nad lekivad või on blokeeritud. Teiseks võib ekskremendid 
katta täitematerjaliga ja massi siis õhutamiseks segada. Kui mass paistab olevat 
liiga märg, peaks lisama rohkem täitematerjali. Samuti võib jätkata segamist, 
sest õhk kiirendab lagundamisprotsesse. Teist tüüpi täitematerjali lisamine võib 
mõningatel juhtudel samuti abiks olla. Turvast sisaldav materjal absorbeerib lõhna 
kergesti. Samuti on hea kasutada kergesti õhku siduvaid koredaid materjale. On 
hulgaliselt muidki võtteid nagu näiteks biotehnoloogiliste preparaatide kasutamine 
ja mehaanilise ventilatsiooni tõhustamine. Kompostkäimlasse ei ole põhjust lisada 
muid keemilisi aineid ega lupja. 

4.5 Kärbsed

Kärbsed võivad osutuda probleemiks, kui nad satuvad käimlapotti ja hakkavad seal 
paljunema. Seda on siiski võimalik vältida. Oluline on lisada alati pärast käimla 
kasutamist täitematerjali, see piirab kärbeste paljunemist ning hoiab ära nende 
ekskrementidesse sattumise. Samuti peatab kärbseid kaane sulgemine pärast igat 
kasutamiskorda. Üks võimalus on tiheda võrgu paigaldamine ventilatsioonitoru 
otsa, nii et kärbsed sealt kaudu sisse ei saaks. 

Kui käimlas on juba kärbsed, siis on üheks võimaluseks massi sage ning 
hoolikas segamine. Nii satuvad munad ja vaglad massi keskossa, kus on nende 
elutegevuseks liiga kõrge temperatuur. Kui ka see ei aita, võib   kasutada looduses 
lagunevaid putukatõrjevahendeid (näiteks püretriini) või kärbselõkse.
 

Õige õhuvahetus tagab lõhnatu käimla
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5 SAADUSTE HALDAMINE

5.1  Uriin

Kõigist inimese ekskrementidest sisaldab uriin enim toitained. On 
tõestatud, et see on väga efektiivne väetis ning et seda saab kasutada 
ka  kompostimiseks. Uriini sisaldab väga  vähe inimesele ohtlikke aineid. 
Tegemist on praktiliselt hügieenilise saadusega, mille kasutus on ohutu. 

Enne uriini taaskasutamist on soovitatav säilitada seda vähemalt 6 kuud. 
Tegelikult on selle kohta olemas erinevaid soovitusi. Juhul, kui uriin  on  
pärit oma majapidamisest ja seda  taaskasutatakse oma tarbeks,  ei ole 
säilitamine oluline. Kui aga uriin on pärit mujalt, soovitatakse seda enne 
taaskasutust umbes kuus kuud säilitada.  

Väetamisel võib uriini eesmärgist olenevalt kasutada kas lahjendamatult 
või  lahjendatult.  Mõistlik suhe on 1 osa uriini segatuna 2-3 osa veega. 
Uriiniga väetamine peaks toimuma  vähemalt üks kuu enne viljakoristust. 
Sellise saagi puhul, mille saadusi enne söömist keedetakse, võib seda 
teha ka hiljem.  

Inimene eritab ligikaudu liitri uriini päevas. See kogus  sisaldab 
hinnanguliselt 3-7g lämmastikku. Lubatud lämmastikukogus ühe 
ruutmeetri  pinnase väetamiseks kasvuperioodi  jooksul on umbes sama, 
mille inimene toodab päeva jooksul. Suuremates taludes arvutatakse 
lämmastiku kogus uriiniga väetades iga konkreetse kultuuri lõikes eraldi. 

5.1.1 Roe

Enamus patogeenidest sisaldub roes. Haigusi levitavaid viiruseid ja 
baktereid on küllaltki palju. Nad moodustavad hea kasvupinna erinevatele 
parasiidilaadsetele ussidele ning nende munadele. Patogeenide tõttu on 
oluline käidelda roe hoolikalt ning pöörata tähelepanu hügieenile. 

Patogeene saab hävitada mitmel moel. Enamus bakterid sureb 
kokkupuutel õhuga. Temperatuur on samuti oluline tegur: ekskrementide 
kompostimine tõstab temperatuuri, mis puhul enamus patogeene 
hävinevad. Ka aeg mängib olulist rolli patogeenide hävitamisel: pärast 
aastast säilitamist pole praktiliselt ühtegi patogeeni enam alles. 

Näiteks salmonella bakter, mis on tavaline eritistes esinev patogeen, ei 
ela tõenäoliselt kompostimist üle. Komposteerivas tualetis võivad ainult 
teatud patogeenid maksimaalselt kolmeks kuuks ellu jääda. Pärast selle 
aja möödumist  on aga kõik hävinenud, ja massi aastane säilitamine 
muudab olukorra täiesti ohutuks. Kuumus tapab salmonella efektiivselt, 
55 kraadi juures on kõik bakterid ühe tunniga  hävinenud. 

Aga isegi siis, kui ekskremendid on täielikult komposteerunud, ei ole 
arukas kasutada saadud massi värskete ning maad puudutavate taimede 
väetamiseks (näiteks kapsas). 
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Mais kasvab mühinal kui seda väetada 
käimlakompostiga  

6  KOMPOSTIMISE ALUSED

Kompostimine on efektiivne viis kahandada orgaaniliste jäätmete kogust ja toota 
toitaineterohket huumust. Kompostimisel lagundavad mikroorganismid, erinevad 
bakterid, kiirikseened (Actinomycete) ja seened orgaanilise materjali huumuseks 
ning toodavad kuumust, süsihappegaasi (CO2) ja veeauru.

Kompostida saab eraldi kompostikastis või kuhjades. Kui kompostmaterjal 
on kuhjatud, võib seda tuule eest kaitsmiseks või korralikuma väljanägemise 
andmiseks katta näiteks puitlaastudega või põhupallidega. On soovitav ehitada 
komposti koos hoidvad seinad. Kompostikast ei pea olema keeruline, näiteks 
tavaline puitaedik täidab hästi oma ülesannet. Teatud asju on kompostikasti 
ehitamisel siiski soovitav järgida. 

Üks olulisemaid faktoreid on hapnik, mida mikroorganismid vajavad oma 
elutegevuseks, mis kiirendab komposteerimisprotsessi ja hoiab ära mädanevate 
ainete halva lõhna. Komposti võib aeg-ajalt õhutada seda segades või lisades 
jämedakoelisi materjale (puitlaastud, põhk, umbrohi). Kui selliseid materjale on 
kompostis piisavalt, pole  segamine enam vajalik. 

Muud olulised faktorid on niiskus, temperatuur, energia ja toitained. Kui kompost 
on liiga kuiv, siis see ei funktsioneeri. Kompostimine vajab plusstemperatuuri. 
Pole siiski eriti oluline, kui kogu mass talvel läbi külmub, sest soojade ilmade 
saabudes käivitub lagunemine uuesti.  Peab aga olema piisavalt toitaineid, et 
protsess saaks toimida. Süsinik ning eriti lämmastik on kompostimisel väga 
olulised asjad. Ekskremendid ongi väga head  lämmastikuallikad. Komposteeritavad 
jäätmed peaksid olema kergesti lagundatavad, et tagada mikroorganismidele õige 
energiakogus.

Komposti võib teha ka ise. Kata 
käimlajäätmed alati aiajäätmetega
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7 KUIVKÄIMLAID PUUDUTAV 
SEADUSANDLUS JA REGULATSIOONID

Keskkonnale mõju avaldavate tegevuste puhul  tuleb arvestada  nii  Eesti 
seadusandlust kui ka Euroopa Liidu direktiive. Paraku puuduvad sellised 
seadused ja direktiivid, mis hõlmaks kuivkäimlaid. Kuivkäimlate ja tekkivate 
jäätmete haldamist puudutavad  kohalikud regulatsioonid on  aga tõenäoliselt 
olemas.  Samuti peaks olemas olema kuivkäimlate konstruktsiooni hõlmav 
regulatsioon. Viiteid seaduslike nõuete kohta leiab Eesti Õiguskeele Keskusest, 
www.legaltext.ee ja Riigi Teataja kodulehelt https://www.riigiteataja.ee/ . 

7.1 Seadusandlus ja regulatsioon Eestis

Eesti Keskkonnaministeerium on loonud keskkonnakaitsealaseid strateegiaid, 
kus ei mainita konkreetselt kuivkäimlaid puudutavaid seadusi, kuid viidatakse 
erinevatel ümbertöötlemismeetoditel põhinevale jäätmete vähendamisele. Neist 
strateegiatest lähtudes peaks jäätmed eemaldama selliste keskkonnasõbralike 
meetoditega nagu seda on näiteks kompostimine. Kuivkäimlad vastavad esitatud 
nõudmistele juhul, kui neid  hooldatakse nagu kord ja kohus.

Intervjuu Marge Rammoga Riigimetsa Majandamise  (RMK) 
puhkemajandusosakonnast andis mõningaid viiteid  nende seadusandlike 
nõudmiste kohta, mis puudutavad käimla asukohta (näiteks naabrite 
suhtes). Lähitulevikus muudetakse jäätmeseadust, kuid see ei avalda mõju 
käimlamajanduse praegusele olukorrale. Uus jäätmeseadus ei nõua kõikide 
vanade tualettide põhjalikku muutmist, ehkki mõningad täiendavad muudatused 
tuleb siiski teha. Praegu puuduvad keskkonnaministeeriumil juhised tualettide 
ehitamise kohta. 

7.1.1 Hügieen

Samuti on arutluse all tekkivad hügieeniprobleemid, sealhulgas 
kätepesuvõimalus kuivkäimlate siseruumis. Vastavalt tervisekaitse nõudmistele  
peab see võimalus olema  vähemalt tualeti läheduses. Kätepesu on probleemiks 
talvel, kui vesi külmub. Sel juhul on  alternatiiviks desinfitseerivate lappide või 
geeli kasutamine. 

Ühtegi otsest seadust kätepesuvõimaluse kohta ei leitud. Küll aga on 
Rahvatervise seaduses (§1) olemas sätted haigusi ennetava tervisekaitse 
kohta. Arvatavasti püüab tervisekaitse pöörata rohkem tähelepanu neile 
tervistkahjustavatele teguritele, mille põhjuseks on puudulik hügieen.

7.1.2 Looduskaitse

Eestis on palju looduskaitsealasid. Looduskaitseseadus määratleb Eestis olevad 
kaitsealad ning reguleerib neis piirkondades lubatud ja keelatud tegevusi. 
Looduskaitseseadus ei määratle kuivkäimla konstruktsiooni, kuid määrab ära 
ehituskauguse. Tasub olla hoolas ja jälgida iga konkreetse koha võimalikke 
piiranguid ja keelde. 
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7.1.3 Ehitusregulatsioon

Seadusandluses ei eksisteeri ühtegi konkreetselt kuivkäimlate ehitust puudutavat 
informatsiooni. Ehitusseadus käib nende ehitiste kohta, mis on kavandatud aluspinnasele 
(§2). Kuivkäimlaid võib pidada väikeehitisteks, kui nad on ehitatud nagu väikesed majad 
ehk aluspinnasele kavandatult. Kui ehitis pole kavandatud aluspinnasele, on see kõige 
tõenäolisemalt jäetud välja ka ehitusseadusest.

Ehitusseaduses on mõningad üldised nõuded, mida tuleb ka kuivkäimla ehitusel arvesse 
võtta. Seadus nõuab, et ehitamisel järgitaks nn. häid tavasid ja et ka puuetega inimeste 
vajadused oleks avalikus kohas arvesse võetud (§3).

Kui käimla on ehitatud eraldi majja ning ainult omanike endi tarbeks, pole  ehitusluba 
oluline (§12). Kuigi soovitavalt on enne ehitustegevuse jätkamist otstarbekas kontrollida 
fakte kohalikust omavalitsusest. 

7.1.4 Kompostimine

Eesti seadusandluses defineerivad reoveesette kasutamisnõuded (30.12.2002). 
kompostimist põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel järgmiselt: 

Sette kompostimine selle määruse tähenduses on sette aeroobne lagundamine mikro- 
ja makroorganismide abil. Selleks lisatakse settele puukoort, saepuru, põhku, turvast 
või mõnda muud tugimaterjali, mis seejärel segatakse settega. Kompostimisel peab 
kompostitava materjali temperatuur olema vähemalt kuue päeva jooksul üle 60 °C.

7.2 Euroopa Liidu direktiivid ja määrused-otsused

Euroopa Liidu direktiivid kontrollivad liikmesriikide seadusandlust ja ehkki ei ole 
olemas otseselt kuivkäimlaid puudutavat direktiivi, eksisteerivad vee kvaliteeti ning 
saastet käsitlevad direktiivid. Vee kvaliteedi ja muda käitlemisnõuded kehtivad ka 
kuivkäimlatehnoloogia puhul. Sellised käimlad on suutelised parandama pinnavee kvaliteeti 
paljudes kohtades, eriti kõrge pinnaveetasemega  Eestis.

Nõukogu direktiiv 91/271/EEC käsitleb ja reguleerib linnaheitvee käitlust üle 2000 
elanikuga asulas. Direktiivis  määratakse kindlaks käideldud vee kvaliteedile esitatavad 
miinimumnõuded. Eestil on nõuete täitmiseks pikem üleminekuperiood  - kuni 2010. 
aastani. Kuivkäimlad on lihtne moodus vältida settemuda moodustumist kanalisatsioonis.

Direktiiv 98/83/EC määrab kindlaks inimkasutuses oleva vee kvaliteedi. Eestil on ka selle 
direktiivi täielikuks täitmiseks pikem üleminekuperiood -  kuni aastani 2013. Kuivkäimlad 
hoiavad ära vee saastatuse, mis lihtsustab pumbatava joogivee puhastust. 
 
Veepoliitikat määratlevas raamdirektiivis 2000/60/EY rõhutatakse saastatud vee vältimise 
tähtsust, mis omakorda muudab veekasutuse jätkusuutlikuks. Joogivee kvaliteedi direktiiv 
98/83/EY nõuab, et joogivesi oleks vaba kõigist tervistkahjustavatest ainetest. Nõukogu 
direktiiv 76/760/EY reguleerib kümblusvett. See direktiiv määrab ära  ka ujumiseks 
kõlbuliku vee parameetrid. 

2  ERINEVAT TÜÜPI KUIVKÄIMLAD
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Nõukogu direktiiv 86/278/EEC käsitleb põllumajanduses tekkiva virtsa 
kasutamist. Virtsa õige kasutamine tähendab seda, et on välditud selle kahjulik 
mõju  inimestele, loomadele, taimedele ja pinnasele. Direktiiv käsitleb ka 
suuremates kogustes toodetavat kuivkäimlavirtsa. Kuivkäimla puhul ei pruugi 
aga tulemit alati virtsaks nimetada. Kuivkäimla mass on kuivem kui virts. Käimla 
õigel haldamisel on siiski võimalik lähtuda „virtsadirektiivist“. Virtsa käitlemisel 
peab vähendama inimese tervisele kahjulikke mõjusid. Käitlus peab olema kas 
bioloogiline, keemiline, kuumtöötlev või pikaaegselt ladestav. Kuivkäimlate puhul 
töödeldakse ekskremente kuumusega ja ladestatakse piisavalt kaua, et kõik 
haigusetekitajad saaksid hävitatud. 

Direktiiv rõhutab ka seda, kui oluline on vältida saagi üleväetamist virtsaga. 
Virtsa puhul on samuti oluline, kui lähedal maapinnale on põhjavesi. Kui 
ekskrement muutub täielikult läbikomposteeritud materjaliks, ei nimetata seda 
enam virtsaks.

Komposteeritud käimlajäätmed
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Käimlaselts HUUSSI ry on kodanikuorganisatsioon, mis edendab 
kuivkäimlate kasutamist. Tegevuse eesmärgiks on kaitsta  
veekogusid ja parandada toiteainete ringlust. Aastal 2002 
rajatud selts on registreeritud Tamperes, aga ta tegutseb kogu 
maailmas. 

Edendamaks kuivkäimlate kasutamist  HUUSSI ry teavitab, 
teeb uurimustööd, selgitab, annab eksperthinnanguid ja 
harrastab loengutegevust. Selts teeb koostööd avaliku halduse, 
ettevõtete, koolide ja teiste 
kodanikuorganisatsioonidega. 

Eestis kasutatakse omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjades 
järgmisi definitsioone:

ökoloogilised kuivkäimlad: kuivkäimlad, milles fekaalide lagundamiseks ja    
     stabiliseerimiseks kasutatakse tugiainet

täitematerjal ehk  tugiaine: turvas, kõdu, saepuru, umbrohi, põhk, puulaastud 

kompostimine:    orgaaniliste jäätmete segamine ja ladestamine ning               
     käitlemine maapinnal või kompostoris nende           
     looduslikuks lagundamiseks mullaviljakuse    
     parandamisel

kompostor:    orgaaniliste jäätmete lagundamiseks kasutatav   
     spetsiaalne mahuti
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