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Sukeldumine Eesti vetes

Sukeldumist veealustele mälestistele reguleerib muinsuskaitse-
seadus. Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis võib sukelduda 
sukeldumisteenust pakkuva ettevõtja juhendamisel või sukeldu-
misloa alusel. Sukeldumisluba kehtib üksnes loa omanikule. 

Veealuse kultuuripärandi säilimisele ning inimmõju vähendami-
sele aitab oluliselt kaasa see, kui mis tahes tegevuste harrastamisel 
(sh nt sukeldumisel, liiklemisel, kalastamisel) nii merel kui ka sise-
veekogudes ollakse hoolivad ja vastutustundlikud. Veealuse kul-
tuuripärandiga saab ennast kurssi viia kultuurimälestiste riikli-
kus registris aadressil register.muinas.ee, kus lisaks kaitsealustele 
objektidele on teavet ka Eesti vetes toimunud laevahukkude kohta. 
Infot leiab rubriigist „Vrakiregister“. Kõik veealused mälestised on 
kantud merekaardile. Uue objekti avastamisest tuleb esimesel või-
malusel teavitada muinsuskaitseametit. 

Läänemere veealune kultuuripärand kujutab endast ainulaadset 
allikmaterjali mitte üksnes Euroopa, vaid kogu maailma konteks-
tis. Hoiame ja hindame seda vääriliselt. 

Vastutustundlikku sukeldumist! 
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Miinitraaler HMS Myrtle
Tehnilised andmed

Ehitusaasta: 11.10.1915 
Ehituskoht: Lobnitz & Company, Šotimaa
Pikkus-laius-süvis: 81,6 x 10,2 x 3,5 m
Veeväljasurve: 1250 t
Masinate võimsus: neljasilindriline masin koguvõimsusega 
1200 hj, 1 sõukruvi
Kiirus: 17 sõlme
Tegevusulatus: 15-sõlmelise kiiruse juures 2000 meremiili
Kütteaine tagavara: 130-250 t kivisütt
Meeskonna suurus: 79
Relvastus: 2 x 1-102 mm suurtükki (paiknesid ülemise laevateki 
vööris ja ahtris, iga suurtüki jaoks 50 mürsku) 
1 x 1-47 mm suurtükk 
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Ajalooline ülevaade

Suurbritannia merevägi hakkas miintraalimisele tähelepanu pöö-
rama peale Vene-Jaapani sõda (1904-1905). Põhjus seisnes eelkõige 
selles, et venelased suutsid meremiine efektiivselt rakendada kait-
setegevuses Jaapani laevastiku vastu. 1908 ehitati Suurbritannia 
Admiraliteedi nõudmisel kaks vana torpeedopaati ümber miini-
traaleriteks ning alates 1913. aastast oli Kuningliku Mereväe tee-
nistuses juba 6 miinitraalerit. Nimetatud alustega harjutati regu-
laarselt miiniväljade likvideerimist. Potentsiaalse sõjaolukorra 
tekkimisel sai vajaduse korral abilaevastikust 82 alust varustada 
miinitraalidega. Samas aga puudus Admiraliteedil kindlate spet-
sifikatsioonidega välja töötatud miinitraaleri kui spetsiifilise sõja-
laevatüübi projekt. Senini kasutusel olnud vanadel alustel puudus 
avamerel tegutsemiseks ettenähtud võimekus. Seetõttu haka-
tigi välja töötama uut sõjalaeva. Lähtuti arusaamast, et tulevaste 
miinitraalerite meeskonnad pidid olema väikesed ning alused ei 
tohtinud olla relvastatud ega soomustatud. See tähendab, et nen-
dega ei plaanitud osaleda otseses sõjategevuses. Eelnimetatud 
kriteeriumid lähtusid asjaolust, et miinitraalimisega kaasnevad 
paratamatult kaod ning seetõttu pole otstarbekas aluseid suurte 
meeskondadega mehitada ega investeerida alustesse arvestatavaid 
rahalisi ressursse. Laevaehitusinsenerid koostasid esimesed miini-
traalerite kavandid 1914. aasta alguses. 
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Seoses I maailmasõja algusega otsustas Admiraliteet 25. septemb-
ril 1914 miinitraalerite projektiga jätkata, kuid kavandatavatele 
laevadele seati uued kriteeriumid. Sõjaolukorrast lähtuvalt pidid 
alused täitma erinevaid rolle: miintraalimine, allveelaevade vas-
tane tegevus, konvoide toetamine, laevade pukseerimine ja trans-
portvedude korraldamine. Vajadus täita erinevaid operatiivüles-
andeid mõjutas laevade disaini. Kuna mereväe mitmeotstarbeli-
sed miinitraalerid pidid olema võimalikult lihtsa kereehitusega, 
siis võeti eeskujuks tavalised reisiaurikud. Sellega võideti mär-
kimisväärselt uute laevade konstrueerimiseks tarvilikku aega, 
mis sõjaolukorras oli hinnaline. Otsuse taustal oli ka kaalutlus, et 
kaubaaurikutega välimuselt sarnaseid laevu ei peeta nende kuju 
tõttu sõjalaevadeks ning seepärast võib vastane nende ründami-
sest loobuda. See omakorda leevendas sõjalaevadele spetsialisee-
runud laevaehitustehaste töökoormust, kuna lihtsa disaini tõttu 
sai neid ehitada ka tsiviiltehastes. 

Laevaehitusinsenerid esitasid Flower-klassi miinitraalerite 
kavandi juba 1914. a. detsembris. Flower-klassi näol oli tegemist 
suurepäraste meresõiduomadustega alustega, mille hea juhitavus 
võimaldas isegi tormisel merel alust kergesti stabiliseerida. Lae-
vade vööriossa ehitati kolm veekindlat seina, mis takistaks laeva 
uppumist miinile sõidu korral. Kuna miinitraalereid kavatseti 
kasutada erinevateks transportvedudeks, konstrueeriti nad avara 

HM
S 

My
rtl

e

teki ja kinnise reelinguga. See välistas tormise ilmaga vee kogu-
nemise laevatekile. Laeva kandevõime oli samuti muljet avaldav. 
Ainuüksi laevateki kandevõime oli 50 t, nii et sinna sai transport-
vedudeks toimetada kuni 700 sõjaväelast. Sõja käigus transpor-
tisid Flower-klassi alused laevatekil isegi ratsahobuseid. Lihtsa 
disaini tõttu jõudsid tehased Flower-klassi aluseid valmistada 
kiirelt, tavaliselt saadi laev valmis kõigest 19-21 nädalaga.

Flower-klassi alamklassi Azalea kuulunud miinitraaler Myrtle 
lasti vette 11. oktoobril 1915. 

Eesti Vabadussõja ajal (1918-1920) tegutses Suurbritannia ker-
geristlejate eskaader aktiivselt Läänemerel. Peamiselt abistati 
Eesti Vabariiki võitluses Nõukogude Venemaa vastu ning samuti 
kontrolliti Baltikumis tegutsenud Saksa väeosade tegevust. Briti 
eskaadri peajõud paiknesid 1919 valdavalt Björkos, kust takistati 
Nõukogude Vene Balti laevastikku Soome lahele tungimast. Väik-
sem osa eskaadrist oli alaliselt Läti sadamates. Vaatamata aktiiv-
sele laevaliiklusele oli Läänemere näol tegemist kõige tihedamalt 
mineeritud merealaga maailmas. Ainuüksi Eesti vetesse veeskasid 
Vene ja Saksa laevastikud I maailmasõjas kokku u 34 000 mere-
miini. Vabadussõja ajal olid tihedatest miiniväljadest läbi traalitud 
vaid kitsad faarvaatrid, mistõttu laevasõit Eesti vetes toimus ainult 
kogenud miinilootside juhtimisel. Suurbritannia laevastik soovis 
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kaubalaevaliikluse edendamiseks ja enda operatiivtegevuse laien-
damiseks faarvaatrid miinidest puhastada. Kontradmiral Walter 
Cowan nõudis aktiivselt miinitraalerite saatmist Baltikumi.

Admiraliteet nõustuski ning 10. juunil 1919 saadeti Läänemerele 
Suurbritannia 1. miinitraalerite fl otillist Daphne, Gentian, Gode-
tia, Lilac, Lupin ja Myrtle. 1919. aasta juulis määrati fl otilli baseeru-
miskohaks Tallinn. Järgmisena tehti miinitraaleritele ülesandeks 
puhastada Saare- ja Hiiumaast läänepoolsed faarvaatrid. Laevas-
tik suundus Tallinnast miinitraalimisoperatsioonile 14. juulil 1919. 

Miinitraaler Myrtle hukkus Saksa miiniväljal Harilaiu lähedal 
15. juulil 1919 miinitraalimisoperatsiooni käigus. Hukkus kuus 
mereväelast: kütjad John Amey, Alexander Birch ja Arthur 
Primmett, laeva puusepp Robert Johnson ning masinistid James 
Gillies ja Thomas Packman.
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Miinitraaleri HMS Myrtle vrakk

Hukkumisaeg: 15.07.1919
Hukkunuid: 6
Asukoht: Läänemeri, Saaremaast loodes
Koordinaadid: x: 58 35.350; 21 46.161
Kultuurimälestis: rgnr 22265, register.muinas.ee
Sukeldumine: tegevusloaga teenuseosutaja järelevalve all või 
sukeldumisloa alusel.
Vraki sügavus: 28 meetrit
Ümbritseva ala sügavus: 34 meetrit

Vraki mõõtmed: pikkus 76 meetrit, laius 10 meetrit. 
Vraki suund: 68-248. 
Seisukord: Laev murdus plahvatuse tagajärjel pooleks, säilinud 
on laeva ahtriosa, laeva vöör uppus ahtrist ligi 8 kilomeetri 
kaugusel lääne-edelas. Vrakk lebab sirgel kiilul merepõhjas. 
Laevatekile paigaldati 2000. aastal mälestustahvel laeva nime, 
Briti mereväelipu kujutise ja hukkumise kuupäevaga.
Sukeldumine: Sobilik kogenud sukeldujale. Vraki kõrvale on 
navigatsioonihooajaks paigaldatud ankrupoi ja infotahvlid 
mõlemal pool vrakki. 
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Miinitraaler Štšit 
Tehnilised andmed

Ehitusaasta: 1916 
Ehituskoht: Vene-Balti laevatehas, Tallinn, Eesti
Pikkus-laius-süvis: 53 x 6,6 x 1,2 meetrit
Veeväljasurve: 271 t
Masinate võimsus: kaks aurumasinat koguvõimsusega 650 hj, 
kaks Yarrow aurukatelt ja kaks sõukruvi
Kiirus: 9 sõlme
Tegevusulatus: ökonoomsel käigul (6 sõlme) 450 meremiili
Kütteaine tagavara: 40 t
Meeskonna suurus: 38
Relvastus: 1 x 1-75 mm Caneti suurtükk (asus komandosilla ees 
vööris, laeval oli lisaks kaks 2 x 1-7,6 mm kergekuulipildujat); 
meremiinid tüüp M1908 või M1911 
(võis peale võtta 50-60 meremiini).

Ajalooline ülevaade

Vene Impeeriumi merevägi keskendus 20. sajandi alguses eelkõige 
allveerelvastuse väljaarendamisele. Suurt tähelepanu osutati see-
tõttu meremiinide konstruktsiooni ning toimemehhanismide 
moderniseerimisele. Kuigi venelased suutsid maailma mastaabis 
välja arendada kõige efektiivsemad meremiinid, kujunes prob-
leemiks nende veeskamise meetod. Kuni I maailmasõja alguseni 
puudus venelastel konkreetseks operatiivtegevuseks ettenähtud 
sõjalaevatüüp ehk miinitraaler.    

1914. aasta sügisel soovis Balti laevastiku juhtkond suurendada 
traalimistöödeks sobilike laevade arvu. Senimaani paigutati mii-
nitraalid reeglina kauba- või abilaevadele, millega tegelikult ei 
saanud efektiivselt faarvaatreid traalida. Sõjaolukorras oli aga 
tarvis väiksemat alust, mis on ehitatud spetsiifiliselt miinide 
veeskamiseks ning vajaduse korral välja traalimiseks. Ühtlasi 
pidi laeval olema väiksearvuline meeskond, sest operatiivülesan-
nete tõttu olid selle laevatüübi kaotused merel möödapääsmatud. 
Õnnetuse korral  poleks väiksema laeva kaotamine riigi majan-
dusele nii suureks koormaks.

Št
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Mereministeerium taotles 1914. aasta lõpus valitsuselt kaheksa 
miinitraaleri ehitamist. Sõjalaevastiku järgneva viie aasta ehi-
tusprogrammist eraldati selleks 1,2 miljonit rubla, mistõttu 30. 
jaanuaril 1915 otsustati esialgu piirduda ainult nelja miinitraaleri 
ehitamisega. Samal aastal alustati miinitraalerite ehitustöödega.

Tallinna Vene-Balti laevatehases alustati uude Kapsiul-klassi 
kuuluvate miinitraalerite Štšit ja Krambol ehitust ning Peterburi 
Putilovi tehases algas Kapsiuli ja Gruzi ehitus. Miinitraalerid 
Štšit ja Krambol said valmis alles 1915. aasta septembris. Ajava-
hemikul oktoobrist 1915 kuni maini 1916 kestis miinitraalerite 
masinate ja mehhanismide katsetusperiood. Ametlikult arvati 
miinitraalerid teenistusse 1. traalerite rühma 3. divisjoni koos-
seisus 1916. aasta juunis. 

Miinitraaler Štšit sõitis 6. detsembril 1916 Soela väinas saks-
laste poolt veestatud miinile. Meremiin lõhkes laeva ahtri juu-
res, misjärel alus hakkas vette vajuma. Traalimistööde üldjuhi 
vanemleitnant G. Dombrovski ettekande järgi säilis laeval kord 
ja distsipliin. Meeskonna hulgas paanikat ei tekkinud ning kõik 
komandöri käsud said korrektselt täidetud. Miinitraaleri Štšit 
komandöri hinnangul polnud alust võimalik päästa, sest plah-
vatus oli lahti rebinud osa ahtrist. Seetõttu käskis komandör 

Št
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meeskonnal laevalt evakueeruda, aluse kateldest lasti aur välja 
ning salajased dokumendid anti üle miinitraaleri Gruz koman-
dörile. Alguses üritati traalerit küll ebaõnnestunult pukseerida, 
kuid laeva ahter oli merepõhjas kinni ning veepinnale jäi ainult 
vööriosa. Peatselt pukseerimise tross eemaldati ning Štšit uppus, 
hukkunuid ei olnud.
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Miinitraaleri Štšit vrakk

Hukkumisaeg: 6.12.1916
Hukkunuid: ei olnud
Asukoht: Läänemeri, Sõru sadamast Hiiumaal läänes
Koordinaadid: x: 58 41.477; 22 24.717
Kultuurimälestis: rgnr 30968, register.muinas.ee
Sukeldumine: tegevusloaga teenuseosutaja järelevalve all või 
sukeldumisloa alusel.
Vraki sügavus: 11 meetrit
Ümbritseva ala sügavus: 13 meetrit
Vraki mõõtmed: 33 x 40 meetrit 
Seisukord: miinitraaleri vrakk lebab kirde-edela suunas tuge-
valt merepõhja setetes. Ahtriosa on ülejäänud laeva küljest lahti 
murdunud ning asub umbes kümne meetri kaugusel kerest, 
olles viimasega risti. 
Sukeldumine: sobilik ka algajale sukeldujale. 
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Miinitraaler Altair
Tehnilised andmed

Ehitusaasta: 1916 
Ehituskoht: Jos. L. Meyer Werfti laevaehitustehas, Papenburg, 
Saksamaa
Pikkus-laius-süvis: 39 x 7,1 x 3,95 m
Laeva mahutavus: 237 brt
Masinate võimsus: aurumasin koguvõimsusega 500 hj
Kiirus: 11 sõlme
Tegevusulatus: 4800 meremiili (11 sõlme juures)
Meeskonna suurus: 31

Ajalooline ülevaade

Kalatraaler Altair ehitati Papenburgis Jos. L. Meyer Werfti laeva-
tehase ehitusplatsil nr 325. Kohe peale aluse valmimist rekviree-
riti ta 21. detsembril 1916 teenistusse Saksamaa mereväe abilae-
vastikku. Peale sõja lõppu oleks Altair tegutsenud kalatraalerina 
Põhjamerel. 1917. aastal määrati Altair 3. allveetõrje flotilli, mis 
võttis osa mereoperatsioonist Albion. Abitraaler Altair hukkus 
1917. aasta 14. oktoobri hommikul kell 7.18 Tagalahes venelaste 
miiniväljal. 31-mehelisest laevameeskonnast hukkus 10.

18
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Miinitraaleri Altair vrakk

Hukkumisaeg: 14.10.1917
Hukkunuid: 10
Asukoht: Läänemeri, Sõru sadamast Hiiumaal läänes
Koordinaadid: x: 58:41.129232 22:15.035987
Kultuurimälestis: rgnr 30728, register.muinas.ee
Sukeldumine: tegevusloaga teenuseosutaja järelevalve all või 
sukeldumisloa alusel.
Vraki sügavus: 24 meetrit
Ümbritseva ala sügavus: 28 meetrit
Vraki mõõtmed: pikkus 15 meetrit, laius 7 meetrit. 
Seisukord: laev murdus plahvatuse tagajärjel pooleks. 
Säilinud pardarelvastus. 
Sukeldumine: sobilik kogenud sukeldujale. Vraki kõrvale on 
navigatsioonihooajaks paigaldatud ankrupoi.
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Allveelaev Akula
Tehnilised andmed

Ehitusaasta: 1909 
Ehituskoht: Balti laevatehas, Sankt-Peterburg, Venemaa
Pikkus-laius-süvis: 56 x 3,7 x 3,4 meetrit
Veeväljasurve peal- ja allvee: 380/475 t
Peamasinad: kolm Nobeli diiselmootorit koguvõimsusega 900 hj, 
3 sõukruvi
Peaelektrimootorid: üks elektrimootor võimsusega 225 hj
Peal- ja allveekiirus: 10,6/6,5 sõlme
Tegevusulatus: ökonoomses pealveesõidus 1900 meremiili, 
ökonoomses allveesõidus 38 meremiili
Sukeldumissügavus: 50 m
Meeskonna suurus: 35
Relvastus: kokku paiknes allveelaeval 8 torpeedot ning torpeedo-
torud olid mõlemal pool parrast komandotorni ees ja taga kokku 
4 torpeedotoru. 4 x 1-457 mm torpeedotoru, 
1 x 1-47 mm suurtükk, meremiinid tüüp M1908 või M1911 
(võis peale võtta 4 meremiini).

Ak
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Ajalooline ülevaade

Seoses Vene-Jaapani sõjaga esitas laevaehitusinsener Ivan Bubnov 
1905. aasta jaanuaris mereväele uue allveelaeva projekti. Idee järgi 
pidi kavandatav allveelaev olema võimeline tegutsema Jaapani ter-
ritoriaalvetes ning ühtlasi ründama vastase sadamates paiknevaid 
sõjalaevu. Lihtsustatuna öeldes sooviti ehitada suurendatud tege-
vusulatusega sõjalaeva. Kava kiideti Venemaa Mereväe Tehnilise 
Komitee poolt heaks 3. mail 1905. Esialgse projekti kohaselt pidi 
allveelaev jõuallikana kasutama nafta-mootoreid, kuid laevaehi-
tusinsener korrigeeris seda plaani peagi. Turvalisuse kaalutlustel 
asendati nafta-mootorid kolme diiselmootoriga (kokku 900 hj) ja 
kolme sõukruviga. Mõningate andmete järgi paigaldati alusele 
ainult 2 diiselmootorit, mistõttu üht sõukruvi liigutati elektrimoo-
toriga. Laeva eripäraks oli veekindlate vaheseinte puudumine. 

Allveelaeva Akula ehitus algas Sankt-Peterburgi laevatehases 
7. detsembril 1906. Viivituse põhjuseks oli eelkõige asjaolu, et 
kuna tegemist oli unikaalse prototüüplaevaga, ei suudetud Vene-
maal piisavalt kiiresti vajalikke mootoreid ehitada. Diiselmooto-
rid saadi valmis alles 1909. aasta märtsiks.
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Laeva pidulik veeskamine toimus Sankt-Peterburgis 22. augustil 
1909. Ajavahemikul 1909-1911 tehti Akulaga erinevaid katsetusi 
peamiselt Kroonlinna läheduses, Björkos ja Tallinna lahel. Näi-
teks 5. juunil 1910 lasti esimest korda välja torpeedod, juunis vahe-
tati välja sõukruvid ja novembris harjutati sukeldumist Tallinna 
lahel. Ainuüksi 1911. aastal sukeldus allveelaev 40 korda, läbides 
allveesõidus 182 meremiili. Allveelaeva Akula merekatsetused 
lõppesid ametlikult alles 14. septembril 1911, mil mereväe tehni-
line komisjon lubas sõjalaeva teenistusse määrata. Tegemist oli 
esimese täielikult Venemaal välja töötatud allveelaevaga, millega 
oli võimalik pikemate perioodide vältel merel patrull- ja vahitee-
nistust pidada. Kuigi mereväe tehniline juhtkond luges laeva igati 
õnnestunuks, osutati siiski tähelepanu tema puudujääkidele. Esile 
toodi allveelaeva vähest kiirust (pealveesõidus ainult 11,5 sõlme 
16 asemel ning allveesõidus 6,5 sõlme 7 asemel) ja kütusetagavara-
tsisternide liiga väikest mahutavust. Need puudujäägid vähenda-
sid aluse operatiivtegevuse ulatust. Samas kiideti laeva juhitavust, 
merekõlbulikkust ja manööverdusvõimet, mistõttu prototüüplaev 
Akula võeti eeskujuks Bars-klassi allveelaevade ehitamisel.

6. novembril 1911 määrati Akula Balti laevastikus tegevteenistusse 
ning 25. märtsil 1912 viidi üle Allveelaevade 2. brigaadi. 

Ak
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Allveelaev Akula osales I maailmasõjas kokku 19 patrullretkel. 
Viimane lahinguretk toimus novembris 1915, mil Akula saadeti 
Liepaja ja Klaipeda vahele patrullretkele. Konkreetse retke tar-
beks paigutati allveelaevale veel lisaks 4 meremiini, mis tuli 
märkamatult veesata vastase poolt kasutatavale faarvaatrile. 
Miiniveeskamist Akula siiski ei teostanud. Retke käigus sõitis alus 
miinile ja hukkus kogu meeskonnaga. Akula kustutati laevastiku 
nimekirjast 15. märtsil 1917. Hukkus 35 meeskonnaliiget. 
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Allveelaeva Akula vrakk

Hukkumise aeg: 15. november 1915
Hukkunuid: 35
Asukoht: Läänemeri, Kõpu poolsaarest Hiiumaal põhjas
Koordinaadid: 59 08.502, 22 11.663
Kultuurimälestis: rgnr 30392, register.muinas.ee
Sukeldumine: sukeldumisteenust pakkuva ettevõtja 
juhendamisel või sukeldumisloa alusel
Vraki sügavus: 24 meetrit
Ümbritseva ala sügavus: 29 meetrit
Vraki mõõtmed: pikkus 40 meetrit,  laius 4 meetrit
Vraki suund: 82 - 262

Ak
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Seisukord: allveelaeva vrakk on miiniplahvatuse tagajärjel vööri-
osast murdunud. Merepõhjas vraki ümber leidub üksikuid vraki 
detaile. Vasakus poordis merepõhjas on neli mehaanilise löök-
sütikuga miini. Osadel miinidel korpused läbi mädanenud ja 
laengukambrid näha. Võimalikud torpeedolasketorudes olevad 
torpeedod ohtu ei kujuta. Üks torpeedo on püstiselt komando-
silla ja ahtri vahel, umbes 60-kraadise nurga all. Laengukambri 
ülemine ots koos päise sütikuga on kadunud ja kambris olev 
lõhkeaine on silmaga näha. 
Sukeldumine: sobilik kogenud sukeldujale. Vrakile sukeldumine 
ei ole ohtlik, kui peetakse kinni mälestisele sukeldumise nõuetest. 
Vraki kõrvale on navigatsioonihooajaks paigaldatud ankrupoi.
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Miinitraaler Nr 1
Tehnilised andmed

Ehitusaasta: 1892
Ehituskoht: W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB laevatehas, 
Stockholm, Rootsi
Pikkus-laius-süvis: 56,5 x 8,2 x 4 meetrit
Laeva mahutavus: 739 brt
Masinate võimsus: 2-silindriline kompound aurumasin 
koguvõimsusega 850 hj, üks sõukruvi
Kiirus: 10 sõlme
Tegevusulatus: 1800 meremiili (10 sõlme juures)
Traalimisvarustus: kaks Schultzi ja üks Somovi tüüpi traal.
Relvastus: 2 x 1-75 mm õhutõrjesuurtükki (üks laeva vööris ja 
teine ahtris), mudeli nimetus Canet 75 mm M1892 (75/50)
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Ajalooline ülevaade

Kuni 1914. aastani tegutses kaubalaevana Soome vetes nime all 
Linnea. Seoses I maailmasõja algusega rekvireeriti aurik Vene-
maa Balti laevastiku koosseisu 14. augustil 1914. Esialgu kasutati 
teda mereväe transportlaevana, kuid sama aasta lõpus kohan-
dati ümber miinitraaleriks. Balti laevastiku koosseisus nimetati 
Linnea ümber miinitraaleriks Nr 1. Peagi aga selgus, et alus ei 
ole suuruse ja piiratud manööverdusvõime poolest kõige sobili-
kum miinide traalimiseks. Samas polnud sõja alguses võimalik 
sobilikku laeva asemele leida, mistõttu jäeti alus miinitraalerina 
teenistusse ka 1915. aastal. 

16. septembril 1915 sõitis miinitraaler Nr 1 traalimistöödel viibi-
des Vormsi saarest viis meremiili loodes Saksa allveelaeva UC-4 
veesatud miinile ja uppus. Meeskonnaliikmete hulgas kaotusi ei 
olnud, sest need suutis päästa miinitraaler Nr 10.
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Miinitraaleri Nr 1 vrakk

Hukkumisaeg: 16.09.1915
Hukkunuid: ei olnud
Asukoht: Väinameri, Vormsi saarest loodes ja Hiiumaast kirdes.
Koordinaadid: 59 06.124, 23 01.751
Kultuurimälestis: rgnr 27805, register.muinas.ee
Sukeldumine: sukeldumisteenust pakkuva ettevõtja 
juhendamisel või sukeldumisloa alusel

Vraki sügavus: 14 meetrit
Ümbritseva ala sügavus: 18 meetrit
Vraki mõõtmed: pikkus 64 meetrit (kaks eraldiseisvat osa) 
ja laius 8 meetrit 
Vraki suund: 77-257
Seisukord: miinile sõitmise tagajärjel murdunud kaheks tükiks. 
Vrakilt on üles tõstetud ja konserveeritud üks suurtükk, mis 
on konserveerituna eksponeeritud Eesti Meremuuseumi hallis 
Lennusadamas.
Sukeldumine: sobilik ka algajale sukeldujale
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Kaubaaurik E. Russ
Tehnilised andmed

Ehitusaasta: 1909
Ehituskoht: Stettin Oderwerke laevatehas, Saksamaa
Pikkus-laius-süvis: 93,3 x 13,4 x ? meetrit
Mahutavus: 2439 brt
Meeskonna suurus: 27

Ajalooline ülevaade

Aurulaev E. Russ ehitati Stettin Oderwerke laevatehases 1909. aas-
tal. Algselt Saksa laevanduskompaniile Ernst Russ kuulunud alus 
anti 2. juulil 1919 üle Inglismaale.

Maailmasõja lõppedes hakkas 11. veebruaril 1919 loodud USA 
sõjaväe likvidatsioonikomisjon tühjendama Euroopasse kuhjunud 
varustusladusid, müües seisma jäänud kraami lihtsalt maha. Eesti 
riik ostis kaupu „… riigi korrale seadmiseks ja tema rahvuslise 
Tööstuse ellu kutsumiseks“ osaühingu „Revalis“ vahendusel. Oste-
tud kaupade jagamise kava töötas välja spetsiaalne komisjon, jao-
tades selle peamiselt sõjaväe, Kaubandus- ja Tööstusministeeriumi, 

E.
 Ru

ss

Tervishoiu Peavalitsuse ja Toitlusministeeriumi vahel. Vabadussõ-
jaaegset Rahvaväe varustamist on peetud valitsusele üheks suure-
maks väljakutseks, mis tervikuna jäigi lahendamata. Rahvaväel oli 
puudu absoluutselt kõigest: riietusest, jalanõudest, veovahenditest, 
tööriistadest, relvadest, laskemoonast, hobustest, toidust jne.

Augusti alguses 1919 saabus Prantsusmaale Bordeaux’ sadamasse 
aurulaev E. Russ, mis pidi sealt täislastis edasi suunduma Tallinna. 
Bordeaux’ sadamas võttis kauba pealelaadimine aega ligi 17 päeva 
ning septembri alguses võis pikk teekond lõpuks alata. Pärast pea 
kahenädalast sõitu, 15. septembril, jõudis aurik Tahkuna pool-
saare alla, kus tormisel merel kell 4 hommikul sattus ujuva miini 
otsa. Ehkki vahimadrus märkas miini, oli laeva päästmiseks juba 
hilja. Laev uppus 15 minutiga. 27 isikust koosnev meeskond ja 8 
reisijat pääsesid õnnetusest eluga. Plahvatuses sai haavata üks 
meeskonna liige.  

E. Russi peal oli kaupa peaaegu 2 miljoni dollari eest, sh ligi pool-
sada autot. Lisaks autodele veel tagavaraosad ja 2 mootorratast. 
Laeva trümmis olid peamiselt toiduained: soolaliha, peekon, sar-
diinid, oleomargariin, äädikas, kuivatatud kartulid ja porgandid, 
naeris ja sibul, ploomid ja leib, marmelaad, kondenspiim, kohv, 
tee. Lisaks veel tubakas, sigaretid, küünlad, käterätikud, saapad, 
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üleriided, medikamendid. Laeva tekile oli paigutatud ligi 102 vaati 
alkoholi.

Peale õnnetust päästeti E. Russi lähedalt merest ja rannast kõik-
võimalikku kraami, mis rannavalve, Kärdla miilitsa ja kohalike 
elanike ühisjõul Haapsalu linna kokku koguti ja 30. septembril 
raudteed pidi Tallinna saadeti. Kokku päästeti 11631,10 dollari
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väärtuses kaupa: paarkümmend vaati piiritust (3400 liitrit), umbes 
100 kasti arstirohtusid, 1 kast söögikraamiga, 3 auto õhukummi, 20 
tühja roostetanud ja katkist plekknõu, mõned vaadid tärpentini, 13 
puust käruraami, 1 vaat äädikat ja 3 päästerõngast.

Peale Vabadussõda üritati mitu korda kaubalaeva E. Russ vrakk 
uuesti üles leida ja lammutamistööd ette võtta, ent tulutult.
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Kaubaauriku E. Russ vrakk

Hukkumisaeg: 15.09.1919
Hukkunuid: ei olnud
Asukoht: Läänemeri, Tahkuna poolsaarest Hiiumaal põhja suunas
Koordinaadid: 59 12.577, 22 38.077
Kultuurimälestis: rgnr 30210, register.muinas.ee
Sukeldumine: sukeldumisteenust pakkuva ettevõtja juhendamisel 
või sukeldumisloa alusel
Vraki sügavus: 24 meetrit
Ümbritseva ala sügavus: 36 meetrit
Vraki mõõtmed: pikkus 94 ja laius 14 meetrit

Vraki suund: 70-250
Seisukord: aurulaeva vrakil on meremiinile sõitmise tagajärjel 
tekkinud plahvatuse kahjustused. Vraki peal ja ümber on 
jäänuseid segipaisatud lastist, mis on suures osas hästi säilinud. 
Lastist on näha erinevaid tööriistu, sh haamrid, kahemehesaed 
jne, jalanõusid, erineva suurusega pudeleid (sh arstirohupudelid), 
majapidamistarbeid, erinevate sõidukite rehve, vankrirattaid jne.
Sukeldumine: sobilik kogenud sukeldujale. Vraki kõrvale on 
navigatsioonihooajaks paigaldatud ankrupoi ja infotahvlid 
mõlemal pool vrakki.
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