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KUKRUSE AHERAINEMÄE KESKKONNAUURINGUD SH
TERMOPILDISTAMINE
Rinaldo Rüütli, Noeela Kulm, Urmas Uri

Kobras AS koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledžiga viis 5.05.2017 ja 12.05.2017 läbi IdaVirumaal Kohtla vallas Peeri külas Tallinn-Narva ja Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku maanteede vahelisel
alal asuva Kukruse aherainemäe uuringud kaugseire meetodite abil kasutades mehitamata
õhusõidukit (drooni), mille pardal olid mitmesugused erinevad kaamerad. Kaardistamiste eesmärk oli
katsetada erinevate kaamerate võimalusi keskkonnavaatluste läbiviimiseks ja välja selgitada temperatuuri
anomaaliate asukohad ja ulatus Kukruse aherainemäel.
Endise Kukruse kaevanduse ning endise tuulutusstreki kohal paiknevasse kaevandamisjäätmete
hoidlasse toimus põlevkivi aheraine ladestamine 1951-1967 (AS Maves, 2011), varasema AS Maves
(2004) töö alusel perioodil 1955-1967. 2016. aastal Infragate Eesti AS ja IPT Projektijuhtimine OÜ poolt
koostatud

tööprojekti

„Kukruse

A-kategooria

jäätmehoidla

korrastamise

ettevalmistava

projekti

koostamine“ raames teostatud uuringute andmetel on Kukruse aherainemäe pindala 4,85 ha, suhteline
kõrgus 40 m ja maht vastavalt koostatud mäe 3D mudeli (Kaupo Kohv, 2015), Maa-ameti lidarmõõdistamise ja geodeetilise mõõdistamise (2014) kombineeritud andmetele 774 000 m3. Mäkke on
ladestatud hinnanguliselt ca 1,3 miljonit tonni aherainet. Mäe hari asub absoluutkõrgusel 109 m.
Aherainemäele on istutatud puid ja põõsaid, üldiselt on mägi kaetud hõreda taimestikuga. Mäe kaguosas
puud ja põõsad praktilised puuduvad. Kuigi mäe tippu viib matkarada, on mäel viibimine juba 2007.
aastast keelatud. Kukruse aherainemäel viibimine on selles toimuvate utmisprotsesside ning mäest
emiteeritavate gaaside tõttu terviseohtlik.
Keskkonnaministeeriumi poolt 2011–2012 tellitud töö „Suletud, sh peremeheta jäätmehoidlate
inventeerimisnimestiku koostamine“ (teostaja AS Maves) ja selles sisalduva riskihinnangu põhjal on
Kukruse aheraineladestuse puistang nr 1 (endine Kukruse aherainemäe nimi) liigitatud A-kategooria
ohtlikkusega kaevandamisjäätmete hoidlaks. Seejuures on lühi- ja pikaajalisel perioodil Kukruse
kaevandamisjäätmete hoidla puhul ainsaks suurõnnetuse tekkepõhjuseks aheraineladestu iseeneslik
taassüttimine ja mäe põleng. Kukruse aherainemägi on põlenud aastatel 1967…1972 ja 1976…1977 ning
ei ole välistatud selle taassüttimine. Vingugaasi (CO) olemasolu, 2015. aastal mõõdetud aheraineladestu
kõrged temperatuurid ning uute lõhede ja aktiivsete kuumenemiskollete laienemine viitavad Kukruse
aherainemäe põlemisele või poolkoksistumisele ning seetõttu pole välistatud alal ka suurema põlengu
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teke, mis võib hullemal juhul kujuneda suurõnnetuseks. Mäes toimuvate füüsikalis-keemiliste protsesside
tulemusel jätkub uttegaaside mäest väljatungimisel välisõhu saastamine ja kohalike tervise jätkuv
halvenemine: aherainemäe kuumenemiskolletest eralduvate ohtlike gaaside mõõdetud sisaldused on
kõrged (eelkõige H2S ja CO, mõõdetud Keskkonnauuringute Keskuse poolt 2012. a) ning need on
ohtlikud inimese tervisele. Mäest väljanõrguv vesi reostab põhjavett.
Kukruse mäge on põhjalikult uuritud Kukruse mäe korrastamise tööprojekti raames teostud uuringute
(2015) käigus, ühtlasi teostatud mäe pindmise kihi temperatuuride uuring. Kobras AS ja Tallinna
Tehnikaülikooli Tartu Kolledži poolt 2017. aastal teostatud mäe uuringuks kasutati varasemalt kasutamata
meetodit, et võrrelda saadud tulemusi varasemate uuringute andmetega. Uuring omab ühtlasi väärtust
käesoleval ajal Kobras AS poolt koostatava Kukruse aherainemäe ümberpaigutamise eriplaneeringu
seisukohast.
5.05.2017 kasutati uuringu tegemisel tavakaamerat (RGB), multispektraalkaamerat ja termokaamerat.
Kuna uuringu tehti keskpäeval päikesepaistelise ilmaga ning eelmine päev oli samuti päikesepaisteline,
siis selle tulemusena oli mäe lõunapoolne nõlv soojenenud ning seetõttu temperatuuri anomaaliate
väljaselgitamine raskendatud. Kuigi kõige intensiivsemaid temperatuuri erinevusi oli võimalik tuvastada,
oli raske välja selgitada anomaaliaid kogu mäe ulatuses, sest soojenenud mäe pind raskendas pildil
selliste alade välja eraldamist. 12.05.2017 (varahommikul) kasutati kaardistamiseks termokaamerat.
Joonistel 1-5 on toodud on tavakaamera (RGB) fotod, mida saab kasutada võrdlusena teiste kaamerate
fotodega.

Fotodelt

tulevad

välja

põiklõhed

mäe

põhjapoolsel

küljel

ning

utmisprodukt6ide6

väljakondenseerumiskohad (mustjad laigud) ja rohetavad alad mäe tipu lähistel, mis viitavad soojadele
(kõrgema temperatuuriga) kohtadele.

Joonis 1. Ortofoto (05.05.2017)
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Joonis 2. Vaade lõunast(05.05.2017)
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Joonis 3. Vaade idast (05.05.2017)

Joonis 4. Vaade põhjast (05.05.2017)

Joonis 5. Vaade läänest (05.05.2017)
Joonistel 6-12 on toodud termokaameraga tehtud fotod, millel eristuvad ümbritsevast keskkonnast
oluliselt soojemad piirkonnad punakate ja kollaste toonidena. Temperatuuri anomaaliad esinevad nii
suuremate laikudena kui ka üksikute kuumade täppidena (joonis 11 paremas nurgas).

Joonis 6. Ida- ja lõunapoolne nõlv (05.05.2017)
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Joonis 7. Vaade lõunast (12.05.2017)
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Joonis 8. Vaade läänest (12.05.2017)

Joonis 9. Vaade idast (12.05.2017)

Joonis 10. Vaade loodest (12.05.2017)

Joonis 11. Idanõlval asuvad temperatuuri
anomaaliad (12.05.2017)

Joonis 12. Idanõlval asuvad temperatuuri
anomaaliad (12.05.2017)
Joonistel 13 ja 14 on multispektraalkaamera fotodest kokku pandud NDVI indeksi kaart, mis toob välja
elujõulisema taimestikuga alad. Teisisõnu kuvatakse rohelisemana alad, kus fotosünteesi aktiivsus on
suurem. Joonisel 14 on värvipaleti madalamat väärtust tõstetud, et erinevused tuleksid paremini välja.
Kaardilt on näha, kuidas mäe lõunapoolsel nõlval eristuvad teatud piirkonnad, mis kattuvad termopiltidel
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kujutatud soojade aladega. Seega võib järeldada, et mäes tekkinud soojus soodustab taimede kasvu ning
need hakkavad ümbritsevatest taimedest varem tärkama.

Joonis 13. NDVI kaart (05.05.2017)

Joonis 14. NDVI kaart (05.05.2017)

Videoklipp nr 1 (https://youtu.be/rCWWHSeJ1_w) on tehtud 5.05.2017 ning sellele on näha mäe
soojemad piirkonnad kollase värviga. Kuna video tehti päikesepaistelisel päeval, siis raskendas
päikesekiirgusest

soojenenud

maapind

temperatuuri

anomaaliate

eristumist.

Videoklipp

nr

2

(https://youtu.be/hHVKjWHWgWs) tehti 12.05.2017 varahommikul enne päikesetõusu. Mustvalges videos
on kasutatud isotermide funktsiooni, kus eristuvad erineva temperatuuriga alad selgemini. Alla 5° C alad
on mustvalged, 5°…30° C kraadi on kollakad ning üle 30° C on punased. Värvilises videos on toodud
soojemad piirkonnad välja kollase värviga.
Läbiviidud uuringu põhjal on loodud ülevaatlik pilt Kukruse aherainemäest ning saab selgelt välja tuua
mäepinnal esinevad temperatuuri anomaaliad. Võrreldes varasema teadaoleva infoga on nn kuumade
piirkondade ulatus osutunud arvatust oluliselt suuremaks.
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