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Sukellus Viron vesissä

Sukellusta vedenalaisille muinaisjäännöksille säätelee Viron mui-
naismuistolaki (muinsuskaitseseadus). Vedenalaisella muinais-
jäännöksellä ja sen suoja-alueella saa sukeltaa joko liiketoimin-
tansa puitteissa sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana 
tai sukellusluvalla. Sukeltamaan on oikeutettu vain luvan haltija.

Vedenalaisen kulttuuriperinnön säilymistä ja ihmisen vaikutuk-
sen vähentämistä edistää huomattavasti, kun mitä tahansa toi-
mintaa (esim. sukellusta, vesiliikennettä, kalastusta) merellä tai 
sisävesillä harrastetaan huolellisesti ja vastuullisesti. Vedenalai-
seen kulttuuriperintöön voi tutustua valtion kulttuuriperintöre-
kisterissä osoitteessa register.muinas.ee, jossa suojelukohteiden 
lisäksi on tietoa Viron vesillä sattuneista haaksirikoista. Tietoa 
löytää Hylkyrekisteri (Vrakiregister) -osastosta. Kaikki vedenalai-
set muinaisjäännökset on merkitty merikarttaan. Uuden kohteen 
löytämisestä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian Viron museo-
virastolle (Muinsuskaitseamet).

Itämeren vedenalainen kulttuuriperintö on ainutlaatuista lähde-
aineistoa Euroopan ja koko maailman kontekstissa. Vaalikaamme 
ja arvostakaamme sitä kunnolla.

Vastuullista sukellusta!
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Miinanraivaaja HMS Myrtle
Tekniset tiedot

Laskettu vesille: 11.10.1915
Rakennuspaikka: Lobnitz and Company, Skotlanti
Pituus, leveys, syväys: 81,6 × 10,2 × 3,5 m
Uppoama: 1250 t
Koneteho: 1200 hv, 4-sylinterinen höyrykone, 1 potkuri
Nopeus: 17 solmua
Toimintasäde: 2000 meripeninkulmaa nopeuden ollessa 15 solmua
Polttoainevarat: 130–250 t kivihiiltä
Miehistöä: 79
Aseistus: 2 kpl 1–102 mm tykkiä (sijaitsivat yläkannen keulassa ja 
perässä, kullekin tykille 50 ammusta), 1 kpl 1–47 mm tykki

Historiallinen katsaus

Yhdistyneen kuningaskunnan merivoimat alkoivat kiinnittää 
huomiota miinanraivaukseen Venäjän–Japanin sodan (1904–1905) 
päätyttyä. Sen pääsyynä oli, että venäläiset pystyivät käyttämään 
tehokkaasti merimiinoja puolustuksessaan Japanin laivastoa vas-
taan. Vuonna 1908 muutettiin Britannian amiraliteetin vaatimuk-
sesta kaksi vanhaa torpedovenettä miinanraivaajiksi, ja vuonna 
1913 kuninkaallisten merivoimien palveluksessa oli jo kuusi mii-
nanraivaajaa. Näillä aluksilla harjoitettiin säännöllisesti miina-
kenttien likvidointia. Mahdollisessa sotatilanteessa voitiin tarvit-
taessa varustaa miinanraivaimilla 82 apulaivaston alusta. Ami-
raliteetillä ei kuitenkaan ollut miinanraivaajan eli tietyt tekniset 
ehdot täyttävän erillisen sota-alustyypin suunnitelmaa. Ennen 
käytössä olleilla vanhoilla aluksilla ei ollut valmiuksia toimia 
avomerellä. Sen takia ruvettiinkin kehittämään uuta sota-alusta. 
Lähdettiin ajatuksesta, että tulevien miinanraivaajien miehistöjen 
oli oltava vähälukuisia, eivätkä alukset saaneet olla aseistettuja 
tai panssaroituja. Tämä tarkoittaa, että niillä ei aiottu osallistua 
välittömiin sotatoimiin. Edellä mainitut kriteerit tulivat siitä, että 
miinanraivaukseen liittyy väistämättä menetyksiä, joten ei kan-
nata miehittää aluksia suurilla miehistöillä tai investoida aluk-
siin huomattavia rahavaroja. Laivanrakennusinsinöörit laativat 
ensimmäiset miinanraivaajien suunnitelmat vuoden 1914 alussa.
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Ensimmäisen maailmansodan syttymisen yhteydessä amirali-
teetti teki 25. syyskuuta 1914 päätöksen jatkaa miinanraivaaja-
hanketta, mutta suunniteltaville laivoille asetettiin uudet kriteerit. 
Sotatilanteesta johtuen alusten oli oltava monikäyttöisiä: niiden 
tehtäviä olivat miinanraivaus, sukellusveneentorjunta, saattuei-
den tukeminen, laivojen hinaus ja kuljetusten hoitaminen. Tarve 
suorittaa erilaisia operatiivisia tehtäviä vaikutti laivojen rakentee-
seen. Koska merivoimien monikäyttöisten miinanraivaajien oli 
oltava runkorakenteeltaan mahdollisimman yksinkertaisia, otet-
tiin mallia normaaleista matkustajahöyrylaivoista. Näin voitettiin 
merkittävästi uusien laivojen suunnitteluun tarvittavaa aikaa, joka 
sotatilanteessa oli kallista. Päätöksen taustalla oli myös harkinta, 
että ulkonäöltään rahtilaivaa muistuttavia aluksia ei pidetä nii-
den muodon vuoksi sota-aluksina, ja vihollinen voi luopua niihin 
hyökkäämisestä. Tämä puolestaan kevensi sota-aluksiin erikois-
tuneiden telakoiden työtaakkaa, koska yksinkertaisen rakenteen 
vuoksi niitä voitiin rakentaa myös siviilitelakoilla.

Laivanrakennusinsinöörit esittivät Flower-luokan miinanraivaa-
jien piirustukset jo joulukuussa 1914. Nämä olivat merenkulkuo-
minaisuuksiltaan erinomaisia aluksia, joiden hyvä ohjattavuus 
mahdollisti aluksen helpon vakauttamisen jopa myrskysäällä. 
Keulaosaan rakennettiin kolme vesitiivistä seinää estämään lai-
van uppoaminen sen törmättyä miinaan. Koska miinanraivaajia 

haluttiin käyttää erilaisiin kuljetuksiin, niihin suunniteltiin tilava 
kansi ja umpireelinki. Se sulki myrskysäällä pois veden keräy-
tymisen laivan kannelle. Myös aluksen kantavuus oli suuri. Pel-
kän kannen kantavuus oli 50 tonnia, joten sillä voitiin kuljettaa 
enintään 700 sotilasta. Sodan aikana Flower-luokan alukset kul-
jettivat kannellaan jopa ratsuhevosia. Yksinkertaisen rakenteen 
vuoksi tehtaat ehtivät valmistaa Flower-luokan aluksia nopeasti, 
ja yleensä laiva valmistui vain 19–21 viikossa.

Flower-luokan Azalea-alaluokkaan kuulunut miinanraivaaja 
Myrtle laskettiin vesille 11. lokakuuta 1915.

Viron vapaussodan aikana (1918–1920) Britannian kevyiden ris-
teilijöiden eskaaderi toimi aktiivisesti Itämerellä. Pääasiallisesti 
avustettiin Viron tasavaltaa taistelussa Neuvosto-Venäjää vas-
taan, lisäksi valvottiin Baltiassa toimineiden saksalaisjoukkojen 
toimintaa. Brittiläisen eskaaderin päävoimat sijaitsivat vuonna 
1919 yleensä Björkössä, josta käsin estettiin Neuvosto-Venäjän 
Itämeren laivastoa tunkeutumasta Suomenlahdelle. Pienempi 
osa eskaaderista oli vakinaisesti Latvian satamissa. Vilkkaasta 
laivaliikenteestä huolimatta Itämeri oli maailman tiheimmin mii-
noitettu merialue. Pelkästään Viron vesiin Venäjän ja Saksan lai-
vasto laskivat ensimmäisen maailmansodan aikana noin 34 000 
merimiinaa. Vapaussodan aikana tiheiden miinakenttien läpi oli 
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raivattu vain kapeat väylät, joten merenkulkua Viron vesillä har-
joitettiin vain kokeneiden miinaluotsien opastuksella. Britannian 
laivasto halusi rahtiliikenteen edistämiseksi ja itsensä operatii-
visen toiminnan laajentamiseksi puhdistaa vesiväylät miinoista. 
Kontra-amiraali Walter Cowan vaati innokkaasti miinanraivaajien 
lähettämistä Itämerelle.

Amiraliteetti suostuikin, ja 10. kesäkuuta 1919 lähetettiin Itäme-
relle Yhdistyneen kuningaskunnan 1. miinanraivaajalippueesta 
Daphne, Gentian, Godetia, Lilac, Lupin ja Myrtle. Heinäkuussa 
1919 lippueen tukikohdaksi määrättiin Tallinna. Seuraavana mii-
nanraivaajille annettiin tehtäväksi puhdistaa Saaren- ja Hiiden-
maan länsipuolella sijaitsevat vesiväylät. Laivat lähtivät Tallin-
nasta miinanraivausoperaatioon 14. heinäkuuta 1919.

Miinanraivaaja Myrtle upposi saksalaisella miinakentällä lähellä 
Harilaidia 15. heinäkuuta 1919 miinanraivausoperaation aikana. 
Kuusi merisotilasta kuoli: lämmittäjät John Amey, Alexander 
Birch ja Arthur Primmett, puuseppä Robert Johnson sekä mekaa-
nikot James Gillies ja Thomas Packman.
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Miinanraivaaja HMS Myrtlen hylky

Uponnut: 15.7.1919
Uhreja: 6
Sijainti: Itämeri, Saarenmaasta luoteeseen
Koordinaatit: 58 35.350, 21 46.161
Kulttuuriperintökohde rek.nro 22265, register.muinas.ee
Sukellus: sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana tai 
sukellusluvalla
Hylyn sijaintisyvyys: 28 m
Ympäröivän vesialueen syvyys: 34 m

Hylyn mitat: pituus 76 m, leveys 10 m
Hylyn suunta: 68-248
Kunto: Laiva murtui räjähdyksen seurauksena kahtia. Säilynyt on 
peräosa, ja keula on uponnut perästä liki 8 km länsilounaaseen. 
Hylky makaa suoralla kölillä merenpohjassa.
Kannelle asennettiin vuonna 2000 muistolaatta, jossa on laivan 
nimi, Britannian merivoimien lipun kuva ja uppoamispäivä.
Sukellus: sopii kokeneelle sukeltajalle. Hylyn vieressä ovat pur-
jehduskaudella kiinnityspoiju ja opastaulut hylyn molemmilla 
puolilla.
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Miinanraivaaja Štšit
Tekniset tiedot

Laskettu vesille: 1916
Rakennuspaikka: Venäläis-balttilainen telakka, Tallinna, Viro
Pituus, leveys, syväys: 53 × 6,6 × 1,2 m
Uppoama: 271 t
Koneteho: 650 hv, 2 höyrykonetta, 2 Yarrow-höyrykattilaa 
ja 2 potkuria
Nopeus: 9 solmua
Toimintasäde: koneiden käydessä säästötilassa (nopeuden ollessa 
6 solmua) 450 meripeninkulmaa
Polttoainevarat: 40 t
Miehistöä: 38
Aseistus: 1 kpl 1–75 mm Canet-tykki (sijaitsi komentosillan edessä 
keulassa, lisäksi laivalla oli 2 kpl 1–7,6 mm kevyttä konekivääriä), 
merimiinat tyyppi M1908 tai M1911 (50–60 kpl)

Historiallinen katsaus

Venäjän keisarikunnan merivoimat keskittyivät 1900-luvun alussa 
lähinnä vedenalaisten aseiden kehittämiseen. Sen takia kiinnitet-
tiin suurta huomiota merimiinojen rakenteen ja vaikutusmeka-
nismien modernisointiin. Vaikka venäläiset pystyivätkin kehittä-
mään maailman tehokkaimmat merimiinat, ongelmaksi muodos-
tui niiden laskemistapa. Ensimmäisen maailmansodan alkuun 
asti Venäjällä ei ollut asianomaiseen operatiiviseen toimintaan 
tarkoitettua sota-alustyyppiä eli miinanraivaajaa.

Syksyllä 1914 Itämeren laivaston johto halusi lisätä raivaustehtäviin 
sopivien laivojen määrää. Sitä ennen miinanraivaimet asennet-
tiin yleensä rahti- tai apulaivoihin, joilla ei saatu puhdistaa väyliä 
miinoista. Sotatilanteessa tarvittiin kuitenkin pienempi alus, joka 
oli rakennettu nimenomaan miinojen laskemiseen ja tarvittaessa 
niiden raivaukseen. Myös miehistön oli oltava pieni, koska opera-
tiivisten tehtävien vuoksi kyseisen laivatyypin menetykset olivat 
merellä välttämättömiä. Haaksirikon sattuessa pienehkön laivan 
menetys ei ollut kovin suuri taakka valtion taloudelle.

Merenkulkuministeriö anoi vuoden 1914 lopussa hallitukselta kah-
deksan miinanraivaajan rakennuttamista. Sotalaivaston seuraavan
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viiden vuoden rakennusohjelman määrärahoista myönnettiin 
hankkeelle 1,2 miljoonaa ruplaa, joten 30. tammikuuta 1915 pää-
tettiin rakentaa alkuvaiheessa vain neljä miinanraivaajaa. Samana 
vuonna aloitettiin miinanraivaajien rakentaminen.

Tallinnalaisella Venäläis-balttilaisella telakalla aloitettiin uuteen 
Kapsjul-luokkaan kuuluvien miinanraivaajien Štšit ja Krambol 
rakentaminen, ja pietarilaisella Putilovin tehtaalla alkoi Kapsju-
lin ja Gruzin rakentaminen. Miinanraivaajat Štšit ja Krambol val-
mistuivat vasta syyskuussa 1915. Lokakuusta 1915 toukokuuhun 
1916 jatkuivat miinanraivaajien koneiden ja mekanismien kokeet. 
Virallisesti miinanraivaajat otettiin palvelukseen 1. raivaajaryh-
män 3. divisioonassa heinäkuussa 1916.

Miinanraivaaja Štšit törmäsi 6. joulukuuta 1916 Soelansalmessa 
saksalaisten laskemaan miinaan. Merimiina räjähti laivan perässä, 
minkä jälkeen alus alkoi vajota veteen. Raivaustöiden yleisjohtaja 
yliluutnantti G. Dombrovskin raportin mukaan laivalla säilyi kuri 
ja järjestys. Miehistön keskuudessa ei ollut paniikkia, ja kaikki 
komentajan käskyt toteutettiin oikein. Miinanraivaaja Štšitin 
komentajan arvion mukaan alusta ei voitu pelastaa, koska räjäh-
dys oli repinyt irti osan perästä. Sen takia komentaja käski mie-
histöä poistumaan laivalta, aluksen kattiloista päästettiin höyryt 

ja salaiset asiakirjat luovutettiin miinanraivaaja Gruzin komen-
tajalle. Alussa yritettiin hinata laivaa, mutta hinaus epäonnistui, 
koska perä oli kiinni merenpohjassa ja veden päällä kellui vain 
keula. Hinausvaijeri irrotettiin pian, ja Štšit upposi. Uhreja ei ollut.
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Miinanraivaaja Štšitin hylky

Uponnut: 6.12.1916
Uhreja: ei
Sijainti: Itämeri, Hiidenmaan Sõrun satamasta länteen
Koordinaatit: 58 41.477, 22 24.717
Kulttuuriperintökohde rek.nro 30968, register.muinas.ee
Sukellus: sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana 
tai sukellusluvalla
Hylyn sijaintisyvyys: 11 m
Ympäröivän vesialueen syvyys: 13 m
Hylyn mitat: 33 × 40 m
Kunto: hylky makaa koillis-lounassuuntaisena vahvasti 
merenpohjan sedimenteissä. Perä on murtunut irti ja 
sijaitsee kymmenisen metrin päässä laivan rungosta sen 
kanssa ristikkäin.
Sukellus: sopii myös aloittelevalle sukeltajalle.
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Miinanraivaaja Altair

Tekniset tiedot

Laskettu vesille: 1916
Rakennuspaikka: Meyer Werft, Papenburg, Saksa
Pituus, leveys, syväys: 39 × 7,1 × 3,95 m
Vetoisuus: 237 brt
Koneteho: 500 hv:n höyrykone
Nopeus: 11 solmua
Toimintasäde: 4800 meripeninkulmaa (nopeuden ollessa 
11 solmua)
Miehistöä: 31

Historiallinen katsaus

Troolari Altair rakennettiin Papenburgissa, Jos. L. Meyer Werft 
-telakan työmaalla nro 325. Heti aluksen valmistuttua se pakko-
luovutettiin 21. joulukuuta 1916 palvelemaan Saksan merivoimien 
apulaivastossa. Sodan päätyttyä Altair olisi toiminut troolari-
na Pohjanmerellä. Vuonna 1917 Altair määrättiin 3. sukellusve-
neentorjuntalippueeseen, joka osallistui merioperaatio Albioniin. 

Aputroolari Altair haaksirikkoutui vuoden 1917 lokakuun 14. päi-
vän aamulla kello 7.18 Tagalahdessa venäläisten miinakentällä. 31 
miehistön jäsenestä kuoli 10.
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Miinanraivaaja Altairin hylky

Uponnut: 14.10.1917
Uhreja: 10
Sijainti: Itämeri, Hiidenmaan Sõrun satamasta länteen
Koordinaatit: 58 41.129, 22 15.036
Kulttuuriperintökohde rek.nro 30728, register.muinas.ee
Sukellus: sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana tai 
sukellusluvalla
Hylyn sijaintisyvyys: 24 m
Ympäröivän vesialueen syvyys: 28 m
Hylyn mitat: pituus 15 m, leveys 7 m
Kunto: Laiva murtui räjähdyksen seurauksena kahtia. Aseistus 
on säilynyt.
Sukellus: sopii kokeneelle sukeltajalle. Hylyn vieressä on 
purjehduskaudella kiinnityspoiju.
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Sukellusvene Akula
Tekniset tiedot

Laskettu vesille: 1909
Rakennuspaikka: Itämeren telakka, Pietari, Venäjä
Pituus, leveys, syväys: 56 × 3,7 × 3,4 m
Uppoama pintakulussa ja sukelluksissa: 380/475 t
Pääkoneet: kolme Nobel-dieselmoottoria, yhteenlaskettu teho 
900 hv, 3 potkuria
Pääsähkömoottorit: yksi sähkömoottori, teho 225 hv
Nopeus pintakulussa ja sukelluksissa: 10,6/6,5 solmua
Toimintasäde: säästävässä pintakulussa 1900 meripeninkulmaa, 
säästävissä sukelluksissa 38 meripeninkulmaa
Sukellussyvyys: 50 m
Miehistöä: 35
Aseistus: Sukellusveneessä oli yhteensä 8 torpedoa, 
torpedoputket olivat aluksen molemmilla puolilla komentotornin 
edessä ja takana, yhteensä 4 kpl. 4 kpl 1–457 mm torpedoputkia, 
1 kpl 1–47 mm tykki, merimiinat tyyppi M1908 tai M1911 
(enintään 4 kpl).

Historiallinen katsaus

Venäjän–Japanin sodan yhteydessä laivanrakennusinsinööri Ivan 
Bubnov esitti tammikuussa 1905 merivoimille uuden sukellusve-
neen suunnitelman. Idean mukaan suunnitteilla olevan sukellus-
veneen oli kyettävä toimimaan Japanin aluevesillä ja hyökkää-
mään vihollisen satamissa sijaitseviin sota-aluksiin. Yksinker-
taisesti sanottuna haluttiin rakentaa laajennetun toimintasäteen 
sota-alus. Venäjän merivoimien tekninen lautakunta hyväksyi 
suunnitelman 3. toukokuuta 1905. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan sukellusveneen voimakoneena olivat öljymoottorit, mutta 
laivanrakennusinsinööri valitsi pian toisenlaisen ratkaisun. Tur-
vallisuussyistä öljymoottorit korvattiin kolmella dieselmootto-
rilla (yhteensä 900 hv) ja kolmella potkurilla. Joidenkin tietojen 
mukaan alukseen asennettiin vain kaksi dieselmoottoria, minkä 
vuoksi yhtä potkuria pyöritti sähkömoottori. Laivan erikoisuu-
tena oli vesitiiviiden väliseinien puuttuminen.

Sukellusvene Akulan rakentaminen alkoi Pietarin telakalla 7. jou-
lukuuta 1906. Viivästyksen pääsyy oli, että kun kyseessä oli ainut-
laatuinen prototyyppilaiva, Venäjällä ei pystytty rakentamaan 
sopivia moottoreita riittävän nopeasti. Dieselmoottorit valmistui-
vat vasta maaliskuussa 1909.
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Laiva laskettiin juhlallisesti vesille Pietarissa 22. elokuuta 1909. 
1909–1911 Akulalla tehtiin erilaisia kokeita lähinnä Kronstadtin 
lähellä, Björkössä ja Tallinnanlahdella. Esimerkiksi 5. kesäkuuta 
1910 laukaistiin ensimmäisen kerran torpedot, kesäkuussa vaih-
dettiin potkurit ja marraskuussa harjoiteltiin sukellusta Tallinnan-
lahdella. Pelkästään vuonna 1911 sukellusvene sukelsi 40 kertaa 
ja kulki sukelluksissa 182 meripeninkulmaa. Sukellusvene Akulan 
merikokeet päättyivät virallisesti vasta 14. syyskuuta 1911, jolloin 
merivoimien tekninen lautakunta totesi aluksen olevan palvelus-
kelpoinen. Kyseessä oli ensimmäinen kokonaan Venäjällä kehitelty 
sukellusvene, jolla voitiin pitempinä ajanjaksoina hoitaa merellä 
partio- ja vartiotehtäviä. Vaikka merivoimien tekninen johto kat-
soikin laivan onnistuneeksi, sen epäkohtiin osoitettiin silti huo-
miota. Sukellusveneen hitautta (pintakulussa vain 11,5 solmua 
16 solmun sijaan ja sukelluksissa 6,5 solmua 7 solmun sijaan) ja 
polttoainesäiliöiden riittämätöntä tilavuutta kritisoitiin. Nämä 
epäkohdat vähensivät aluksen operatiivista toimintasädettä. Lai-
van hyvää ohjattavuutta ja merikelpoisuutta kuitenkin kehuttiin, 
minkä vuoksi prototyyppilaiva Akula otettiin Bars-luokan sukel-
lusveneiden malliksi.

6. marraskuuta 1911 Akula määrättiin Itämeren laivastossa aktii-
vipalvelukseen, ja 25. maaliskuuta 1912 se siirrettiin 2. sukellusve-
neprikaatiin.

Sukellusvene Akula osallistui ensimmäisessä maailmansodassa 
yhteensä 19 partioretkeen. Viimeinen taisteluretki tapahtui mar-
raskuussa 1915, jolloin Akula lähetettiin partioretkelle Liepajan ja 
Klaipedan väliin. Kyseistä retkeä varten sukellusveneeseen sijoi-
tettiin vielä 4 merimiinaa lisää, jotka oli laskettava huomaamatto-
masti vihollisen käyttämälle kulkuväylälle. Miinoitusta Akula ei 
kuitenkaan ehtinyt suorittaa. Retken aikana alus törmäsi miinaan 
ja menehtyi koko miehistön kanssa. Akula poistettiin laivaston 
listoilta 15. maaliskuuta 1917. 35 miehistön jäsentä kuoli.
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Sukellusvene Akulan hylky

Uponnut: 15.11.1915
Uhreja: 35
Sijainti: Itämeri, Hiidenmaan Kõpunnimestä pohjoiseen
Koordinaatit: 59 08.502, 22 11.663
Kulttuuriperintökohde rek.nro 30392, register.muinas.ee
Sukellus: sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana tai 
sukellusluvalla
Hylyn sijaintisyvyys: 24 m
Ympäröivän vesialueen syvyys: 29 m
Hylyn mitat: pituus 40 m, leveys 4 m
Hylyn suunta: 82-262
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Kunto: sukellusveneen hylky on miinanräjähdyksen seurauksena 
keulaosasta murtunut. Merenpohjassa hylyn ympärillä löytyy 
yksittäisiä hylyn osia. Vasemmalla laidalla merenpohjassa on neljä 
mekaanisella iskulaukaisimella varustettua miinaa. Joidenkin mii-
nojen kuori on lahonnut, ja panoskammiot näkyvät. Mahdolliset 
laukaisuputkissa olevat torpedot eivät ole vaarallisia. Yksi torpedo 
on pystyssä komentosillan ja perän välillä, noin 60 asteen kul-
massa. Panoskammiot yläosa pään laukaisimineen on kadonnut ja 
kammiossa oleva räjähde näkyy.
Sukellus: sopii kokeneelle sukeltajalle. Hylylle sukeltaminen ei 
ole vaarallista, jos noudatetaan muinaisjäännökselle sukeltamisen 
sääntöjä. Hylyn vieressä on purjehduskaudella kiinnityspoiju.
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Miinanraivaaja Nr 1

Tekniset tiedot

Laskettu vesille: 1892
Rakennuspaikka: W. Lindbergs Varvs- och Verkstads AB:n telakka, 
Tukholma, Ruotsi
Pituus, leveys, syväys: 56,5 × 8,2 × 4 m
Vetoisuus: 739 brt
Koneteho: 2-sylinterinen 850 hv:n compound-höyrykone, 
yksi potkuri
Nopeus: 10 solmua
Toimintasäde: 1800 meripeninkulmaa (nopeuden ollessa 10 solmua)
Raivaimet: 2 kpl Schultz-mallista raivainta ja 1 kpl Somov-
mallinen raivain
Aseistus: 2 kpl 1–75 mm ilmatorjuntatykkiä (toinen keulassa ja 
toinen perässä), malli Canet 75 mm M1892 (75/50)

Historiallinen katsaus

Vuoteen 1914 asti toimi Suomen vesillä Linnea-nimisenä rahtilai-
vana. Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä höyrylaiva otettiin 
pakolla Venäjän Itämeren laivaston palvelukseen 14. elokuuta 1914. 
Alun perin sitä käytettiin merivoimien kuljetusaluksena, mutta 
saman vuoden lopussa se muunnettiin miinanraivaajaksi. Itäme-
ren laivastossa Linnean uudeksi nimeksi tuli miinanraivaaja Nr 1. 
Pian ilmeni kuitenkin, ettei alus sovellu miinojen raivaukseen ison 
kokonsa ja kömpelön ohjattavuutensa vuoksi. Sodan alussa ei kui-
tenkaan onnistuttu löytämään sopivampaa laivaa, joten alus jatkoi 
palvelustaan miinanraivaajana myös vuonna 1915.

16. syyskuuta 1915 miinanraivaaja Nr 1 törmäsi raivaustehtäviä 
suorittaessaan Vormsin saaresta viisi meripeninkulmaa luoteeseen 
saksalaisen UC-4-sukellusveneen laskemaan miinaan ja upposi. 
Miehistön joukossa uhreja ei ollut, koska heidät onnistui pelasta-
maan miinanraivaaja Nr 10.
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Miinanraivaaja Nr 1:n hylky

Uponnut: 16.9.1915
Uhreja: ei
Sijainti: Väinameri, Vormsista luoteeseen ja Hiidenmaasta 
koilliseen
Koordinaatit: 59 06.124, 23 01.751
Kulttuuriperintökohde rek.nro 27805, register.muinas.ee
Sukellus: sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana tai 
sukellusluvalla

Hylyn sijaintisyvyys: 14 m
Ympäröivän vesialueen syvyys: 18 m
Hylyn mitat: pituus 64 m (kaksi erillistä osaa), leveys 8 m
Hylyn suunta: 77-257
Kunto: miinaan törmäämisen seurauksena murtunut kahtia. 
Hylyltä on nostettu pinnalle ja konservoitu yksi tykki, joka on 
näytteillä Viron merimuseon hallissa Lentosatamassa.
Sukellus: sopii myös aloittelevalle sukeltajalle. Mi
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Rahtihöyrylaiva E. Russ
Tekniset tiedot
Laskettu vesille: 1909
Rakennuspaikka: Stettiner Oderwerke -telakka, Saksa
Pituus, leveys, syväys: 93,3 × 13,4 × ? m
Vetoisuus: 2439 brt
Miehistöä: 27

Historiallinen katsaus

Höyrylaiva E. Russ rakennettiin Stettiner Oderwerke -telakalla 
vuonna 1909. Alun perin saksalaisen Ernst Russ -varustamon 
omistama alus luovutettiin 2. heinäkuuta 1919 Englannille.

Maailmansodan päättyessä 11. helmikuuta 1919 perustettu Yhdys-
valtain sotavoimien likvidointikomissio alkoi tyhjentää eurooppa-
laisia varustevarastojaan myymällä ylimääräisen tavaran. Viron 
valtio osti tavaraa ”...valtion kuntoon laittamiseen ja kansallisen 
teollisuuden perustamiseen” Revalis-nimisen yhtiön välityksellä. 
Ostetun tavaran jakelusuunnitelman laati asianmukainen lauta-
kunta, joka jakoi sen lähinnä asevoimien, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön (Kaubandus- ja Tööstusministeerium), terveydenhuollon 

päähallituksen (Tervishoiu Peavalitsus) ja elintarvikehuoltominis-
teriön (Toitlusministeeriumi) kesken. Kansanarmeijan (Rahvavägi) 
varustelua Vapaussodan aikana on pidetty eräänä hallituksen suu-
rimmista haasteista, ja se ratkaistiin vain osittain. Kansanarmei-
jalla oli pula kaikesta: vaatteista, jalkineista, ajoneuvoista, työka-
luista, aseista, ampumatarvikkeista, hevosista, elintarvikkeista jne.

Elokuun alussa 1919 Ranskan Bordeaux’n satamaan saapui 
höyrylaiva E.  Russ, jonka oli jatkettava matkaa täydessä lastis-
sa Tallinnaan. Bordeaux’n satamassa tavaran lastaus vei liki 17 
päivää, ja syyskuun alussa alkoi pitkä merimatka. Noin kahden 
viikon matkan jälkeen, 15. syyskuuta, laiva saapui Hiidenmaan 
Tahkunanniemen edustalle ja aamuneljältä törmäsi siellä myrs-
kysäällä kelluvaan miinaan. Vaikka vahtimatruusi huomasi mii-
nan, laivaa ei ehditty enää pelastaa. Laiva upposi 15 minuutissa. 
27 henkilöstä koostuva miehistö ja 8 matkustajaa pelastuivat. 
Räjähdyksessä haavoittui yksi merimies.

E. Russin lastin arvo oli liki 2 miljoonaa dollaria, ja laivalla oli 
jopa puolisensataa autoa. Autojen lisäksi oli varaosia ja kaksi 
moottoripyörää. Ruumassa oli lähinnä elintarvikkeita: suolattua 
lihaa, pekonia, sardiineja, margariinia, etikkaa, kuivattua perunaa 
ja porkkanaa, naurista ja sipulia, luumuja ja leipää, marmeladia, 
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maitotiivistettä, kahvia, teetä. Lisäksi tupakkaa, savukkeita, kyntti-
löitä, pyyhkeitä, saappaita, päällysvaatteita, lääkkeitä. Laivan kan-
nella oli liki 102 tynnyriä alkoholia.

Haaksirikon jälkeen pelastettiin E.  Russin läheltä merestä ja 
rannalta kaikenlaista tavaraa, joka kerättiin rannikkovartioston, 
Kärdlan miliisin ja paikallisten asukkaiden yhteisillä ponnistuk-
silla Haapsalun kaupunkiin ja lähetettiin 30. syyskuuta rautateitse 

Tallinnaan. Pelastetun tavaran arvo oli yhteensä 11 631,10 dollaria: 
sen joukossa oli parikymmentä tynnyriä (3400 litraa) spriitä, noin 
100 laatikkoa lääkkeitä, 1 laatikko elintarvikkeita, 3 auton sisären-
gasta, 20 tyhjää ruostunutta ja rikkinäistä peltiastiaa, muutama 
tynnyri tärpättiä, 13 puista kärryrunkoa, 1 tynnyri etikkaa ja 3 
pelastusrengasta.

Vapaussodan jälkeen yritettiin useaan otteeseen löytää rahtilaiva 
E. Russin hylky ja aloittaa purkutyöt, mutta turhaan.
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Rahtihöyrylaiva E. Russin hylky

Uponnut: 15.9.1919
Uhreja: ei
Sijainti: Itämeri, Hiidenmaan Tahkunanniemestä pohjoiseen
Koordinaatit: 59 12.577, 22 38.077
Kulttuuriperintökohde rek.nro 30210, register.muinas.ee
Sukellus: sukelluspalvelua tarjoavan yrittäjän opastamana tai 
sukellusluvalla
Hylyn sijaintisyvyys: 24 m
Ympäröivän vesialueen syvyys: 36 m
Hylyn mitat: pituus 94 m, leveys 14 m

Hylyn suunta: 70-250
Kunto: höyrylaivan hylyssä on merimiinaan törmäämisen seu-
rauksena tapahtuneen räjähdyksen tuottamia vaurioita. Hylyn 
päällä ja ympärillä on sekasortoisen lastin jäännöksiä, jotka ovat 
suurelta osin säilyneet hyvin. Lastista näkyy erilaisia työkaluja 
(mm. vasaroita ja kahden miehen sahoja), jalkineita, erikokoisia 
pulloja (mm. lääkepulloja), kodintarvikkeita, eri ajoneuvojen ren-
kaita, rattaanpyöriä jne.
Sukellus: sopii kokeneelle sukeltajalle. Hylyn vieressä ovat pur-
jehduskaudella kiinnityspoiju ja opastaulut hylyn molemmilla 
puolilla.
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verkkosivuilta www.muinsuskaitseamet.ee
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