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Arheoloogilise uuringu põhiandmed 

 

Uuringu eesmärk ja kokkuvõte: Sonariuuring vraki leiukohal, eesmärgiks saada ülevaade vraki asendist, 

seisukorrast ning ümbritsevast alast, teha vrakist 3D mudeli valmistamiseks sobivad videoülesvõtted 

 

Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud Välitööde juhataja ja asutus:  
Kaido Peremees, Tuukritööde OÜ 

    14C            

dendro      

luu            

muu       

 

Toimumisaeg:    
22.04. ja 14.-15.06.2019 

Tööde tellija:    
Muinsuskaitseamet 

Kaevandi või uuritud ala pindala: Ca 

1000 m2 

Leiud (peanumber): Puuduvad 

Märkused:   

  

Kuupäev  Allkiri  

 

  

Loa number:  
22650 

Mälestise nimetus  
/ uuringu objekt: 

Nimetu-185  Registrinumber:  
puudub 

Aadress (uuringu objekti asukoht):   
Saaremaast läänes  

Koordinaadid:   
58  27,776’N 021 09,950’E   
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Kokkuvõte  

Tuukritööde OÜ teostas sonaritööd ning videoülesvõtted vrakil Nimetu-185 2019. aasta aprillis 

ja juunis.  

Vrakk Nimetu-185 lebab Vilsandist läänes 97-98  meetri sügavusel tugevalt pakpoordi poole 

kreenis. Vrakk on plahvatuse tõttu murdunud kaheks. Vööriosa on lühem (ca 16 meetrit) ja asub 

ahtriosast (ca 43 meetrit) ligikaudu 50 meetri kaugusel. Vraki seisukorda võib hinnata üldiselt 

heaks. On ilmselgeid märke, et vrakk on tahtlikult uputatud ning enne seda kõiksugu tehnikast 

jms. tühjaks tehtud.  

Sonaritöö eesmärgiks oli saada ülevaade vraki asendist, üldisest seisukorrast ning vrakki 

ümbritsevast alast. Video filmimise eesmärgiks oli saada materjal vrakist 3D mudeli 

valmistamiseks.   

Käesolev uuring sooritati Muinsuskaitseameti hanke „Vrakkide seisukorra ja 

keskkonnaohtlikkuse allveearheoloogiline uuring“ (riigihanke viitenumber 195490) raames.  
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1. Uuringu andmed ja vahendid  

Uuringuloa number: 22650 Vastutav 

spetsialist: Kaido Peremees  

Uuringu läbiviimiseks kasutatud alus:   

• VLM-209 (EST)  

Sukeldujad:  

• Ivar Treffner  

• Marcus Runeson  

• Anders Etander  

• Linus Malmgren  

• Andreas Nilsson  

Töös kasutatud sonar: Reson T50-P  

Filmimisel kasutatud kaamera: GoPro Hero 7  
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2. Allveelaeva taust ja tehnilised andmed  

Tegu on tüüp VIIC tüüpi Saksa allveelaevaga. Kuna enam pole ühtegi VIIC tüüpi allveelaeva, 

mis oleks hukkunud lahingus ja mille asukoht ei oleks meie vetes teada, siis tuleb oletada, et 

tegu on ühega neljast VIIC allveelaevast, mille Nõukogude Liit sai 1946. aastal reparatsioonide 

käigus Saksamaalt. Kuna on teada, et kaks nendest allveelaevadest uputati Novaja Zemlja 

lähistel, siis jäävad sõelale kaks kandidaati - U-1058 ja U-1064. Esimene neist kustutati 

laevastikust 1958. aastal ja teine 1974. aastal. Kuigi mõlema kohta on märge, et nad on 

“lammutatud”, ei pruugi see veel tähendada, et seda tehtigi sõna otseses mõttes. Rohkem 

Nõukogude Liidul seda tüüpi allveelaevu ei olnud ning kõik siinkandis lahingus uppunud VIIC 

allveelaevad on leitud, peab Nimetu-185 olema üks kahest eelnimetatud allveelaevast. 

Arvestades, et allveelaeva seisukord vee all vastab pigem 50ndatel uputatud alusele (mitte aga 

70ndatel), siis oleme peaaegu täielikult veendunud, et tegu on U-1058 vrakiga.   

U-1058 lasti vette 11.04.1944 Kielis “Germania Werft” tehases ja asus teenistusse 10.06.1944. 

Sõja lõppedes kapituleerus ta Flensburgis. Allveelaev anti Nõukogude Liidule üle 1946. aasta 

alguses ja alates 13.02.1946 kandis nime N-23. 09.06.1949 nimetati ümber S-82’ks. 18.01.1958 

sai uueks nimeks PZC-32 (ujuv laadimisjaam). Allikate kohaselt lammutati 1.10.1958. U-1058 

teooriat toetab ka see, et kõnealust vrakki on korduvalt modifitseeritud - tornile on lõigatud 

juurde auke ja osad uuesti kinni keevitatud, kerele on lisatud hulganisti pollareid ning samuti 

on lõigatud avasid. Kõik need modifikatsioonid toetavad ujuva laadimisjaama teooriat. Alus on 

tahtlikult uputatud, sest uppumiskohta peab ta olema pukseeritud, kuna vindid ja stabilisaatorid 

on maha lõigatud. Laevalt on maha võetud kogu varustus - antennid, radarid, periskoobid, 

snorkkel jne.   
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Joonis 1 VIIC tüüpi allveelaeva joonis Tüüp 

VIIC tehnilised andmed:  

Veeväljasurve: 769 t (pinnal), 871 t (vee all)  

Pikkus: 67.23 meetrit (survekere 50.50 meetrit)  

Laius: 6.2 meetrit  

Keskmine süvis: 4.74 meetrit  

Ajam: 2 x 2800-3200 hj diiselmootor ja 2 x 740 hj elektrimootor  

Relvastus: 5 x 533 mm torpeedoaparaati (4 vööris, 1 ahtris) ja 14 533mm torpeedot või 26  

TMA miini, 88mm tekikahur 220 lasuga, 37mm M42 kahur, 2 x 20mm C/30 õhutõrjekahurid 

Kütus: diisel, max 113,5 tonni  
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3. Asukoht ja keskkond  

Nimetu-185 lebab Läänemeres 21.6 meremiili kaugusel Vilsandi majakast suunaga 286 kraadi 

(joonis 2).  

 

Joonis 2 U-479 asukoht kaardil  

Vraki ahtriosa lebab pakpoordi poole ligi 45 kraadi kreenis 96-97 meetri sügavusel suunaga 

loodest kagusse (ahtriga loodesse). Vööriosa lebab täielikult pakpoordis 96 meetri sügavusel. 

Ümbritsev merepõhi koosneb valdavalt mudast ja savist aga on ka liiva ja kive. Sügavuse tõttu 

võivad tingimused vee all olla väga ettearvamatud (kehv nähtavus, hoovused).  
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4. Vraki seisund  

Kuna vrakk asub sügaval, siis ei ole ta kaetud karpidega. Vrakk on murdunud kaheks. Metall 

on võrdlemisi hästi säilinud, kuid originaalne tekilaudis puudub täielikult. Vraki ahtriosa lebab 

peaaegu 45-kraadise nurga all pakpoordis.  Raske on hinnata, kui palju kahjustusi on tekitatud 

aja poolt ja palju on sellest inimtekkelisi, sest vrakki on tugevalt modifitseeritud ja enne 

uputamist demonteeritud. Paljud avad on tekitatud mehaaniliselt lõikamise teel (foto 1)  

 

Foto 1 Nimetu-185 torn, allosas on näha auk, mis on sisse lõigatud (kuvatõmmis videost,  

Tuukritööde OÜ 2019)  
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Foto 2 Sukelduja uurimas ahtriosa pakpoordi (kuvatõmmis videost, Tuukritööde OÜ 2019)   

 

 

Foto 3 “Wintergarten” aastal 2019 (kuvatõmmis videost, Tuukritööde OÜ 2019)  

 

Vrakk on suures osas mattunud põhjasetetesse (foto 2), olles rohkem settesse vajunud torni 

poolt. Vööriosa on lebab täielikult pakpoordis (foto 6) ca 50 meetri kaugusel ahtriosast. Sellest 

kaugusest võib järeldada, et plahvatus on toimunud vee pinnal ning vee alla vajudes on osad 

üksteisest eemale triivinud. Suure tõenäosusega on kasutatud torpeedot või paigaldatud laeva 
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sisemusse lõhkelaeng. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegu on suhteliselt “puhta” karkassiga, 

millelt on kõik vähegi väärtuslik maha võetud. 

  

 

Foto 4 Allveelaeva roolilehed (kuvatõmmis videost, Tuukritööde OÜ 2019  

 

Foto 5 Pildilt on näha,et vindid on eemaldatud (kuvatõmmis videost, Tuukritööde OÜ 2019)  
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Foto 6 Allveelaeva vöör (kuvatõmmis videost, Tuukritööde OÜ 2019)  

 

 

 

5. Teostatud välitööd  

  

 

Video filmimine toimus 14.-15.06.2019 aluselt VLM-209 (EST). Sukelduti kahe 

meeskonnana, kolm sukeldujat (kaameramees, valgustaja, turvaja) ühes ja kaks sukeldujat 

teises. Esimese sukeldumise peamised eesmärgid olid laskumisliini asukoha tuvastus ja 

eeldades, et see asub torni läheduses, torni filmimine. Vöör ja ahter kaeti jätkuvate 

sukeldumistega. Mõlemal päeval sukeldus kumbki meeskond ühe korra, seega tehti kokku neli 

sukeldumist.  

Juunis olid olud vee all head, hoovust ei olnud ja nähtavus oli hinnanguliselt 8-9 meetrit 

(esimesel päeval pisut kehvem kui teisel päeval). “Piima” kiht oli 65 ja 80 meetri vahel, mis on 

tavaline. Esimese sukeldumise puhas põhjaaeg oli ca 13 minutit ja kogu sukeldumise aeg 121 

minutit.   Teise sukeldumise puhas põhjaaeg oli 19 minutit ja kogu sukeldumise aeg 180 minutit. 

Kolmanda ja neljanda sukeldumise vastavad näitajad olid 15/142 ja 13/125 minutit.  

Kokku filmiti ligi 55 minutit videot.   
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Sonariuuringud vrakil sooritati 22.04.2019 aluselt VLM-209 (EST). Vrakki ümbritsev ala on 

tasane ja muid huvipakkuvaid objekte vraki lähiümbruses ei tuvastatud.   

 

Sonaripilt 1 Nimetu-185 vaade tüürpoordi poolelt, vöör on üleval (Tuukritööde OÜ, 2019)  

 

Sonaripilt 2 Vaade tüürpoordi poolelt, ahtriosa on vasakul (Tuukritööde OÜ, 2019)  
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6. Hinnang vraki keskkonnaohtlikkusele  

Kuna on väga suur tõenäosus, et tegu on U-1058 vrakiga, siis tuleb ohtu keskkonnale hinnata 

minimaalseks. Allveelaeval pole vinte, seetõttu on põhjendamatu arvata, et temas oleks kütust. 

Võib ka oletada, et enne uputamist võeti maha ka kõik akud, kuid 100% kindlust selles pole. 

Siiski toetab seda oletust fakt, et kõik vähegi väärtuslik on vrakilt maha võetud. Võimalik on 

väikese koguse määrdeõlide vms. lekkimine, kuid see keskkonnale ohtu ei kujuta.   


