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1. Kohustuslikud andmed 

1.1 Algne nimetus Murika rannapatarei 

 

1.2 Hilisem(ad), sh 

praegune(sed) 

nimetus(ed) 

Murika 130 mm rannapatarei 

 

1.3 Aadress  Saare maakond, Saaremaa vald, Murika küla. 

Keskküla (1,6 ha), tunnus: 40301:001:0068 

Torni (1,6 ha), tunnus: 40301:001:0066 

Patarei territoorium on jagatud vähemalt 10 kinnistuks 

1.4 Koordinaadid  58°36′34.73″, 22°31′23.74″ 

6497581.2,414178 

 

1.5 Algne teave, sh ajalugu Murika patarei ajaloost on vähe andmeid. J. Melkonovi 

andmetel oli 1941. aastal Pammana poolsaarel 100 mm 

patarei, mille täpne asukoht ei ole teada. 130 mm patarei 

Murikal valmis tõenäoliselt 1945. aasta lõpuks 

 

1.6 Praegune funktsioon kasutuseta  

 

1.7 Seisukorra hinnang Betoonist positsioonid on väga hästi säilinud, kahurialused 

terved, ainult kaetud sambla ja murukamaraga 

 

1.8 Ümbruse lühikirjeldus Positsioonid asuvad merest 200 m kaugusel. Metsküla-

Meiuste teest 450 m. Pammana küla 2,5 km, Leisi 10 km, 

Võhma 14 km 

 

1.9 Joonised Hoonete ja asukoha skeemid (12) 

 

1.10 Fotod Tänapäevased fotod (26) 

 

1.11 Seotud ehitised    

 

1.12 Põhiüksus  

 

1.13 Lisateave Patarei territooriumil toimub arendustegevus, elektrikilbid on 

paigaldatud, tõenäoliselt varsti enam ligi ei pääse – 

„Eravaldus!“. Positsioonide ja mere vahel männimetsas on 

paarkümmend madalat kaevist – osaliselt ümmargused 

välipatarei positsioonid, osaliselt neljakandilised telgi alused 

(?) 

 

1.14 Töö teostamise aeg Välitööde aeg 13.11.2019 

 

1.15 Koostaja andmed Ain Tähiste, Mart Mõniste  

 

Saaremaa-Murika-rannapatarei.docx 
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2. Asukoha skeemid 

 

Skeem 1. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

Skeem 2. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 3. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

Skeem 4. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 5. Murika rannapatarei Saaremaal. 1946. aasta topokaardil pole mingit märki patareist. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

Skeem 6. Murika rannapatarei Saaremaal. 1959. aasta topokaardil on kahurite asukohas 

tähistatud süvendid, patarei taga on mõned tänaseks kadunud hooned.  

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

  



Projekt „Eesti 20. sajandi (1870–1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs” 6 / 24 
 

Skeem 7. Murika rannapatarei Saaremaal. 1988. aasta topokaardil pole patareis mingit märki. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

 

Skeem 8. Murika rannapatarei Saaremaal. Eesti 1989. aasta kaardil patarei puudub. 

Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 9. Murika rannapatarei Saaremaal 1975. aasta aerofotol. Positsioon 4 on näha, ehitisi ei 

paista. Allikas: Maa-ameti fotoladu 

 

Skeem 10. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 
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Skeem 11. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

 

Skeem 12. Murika rannapatarei Saaremaal. Aluskaart: Maa-ameti Geoportaal 

1-4 – 130 mm kahuri positsioonid 

5 – kaevikuliin ja laskepesad 

6 – välipatarei positsioonid ja telkide alused (?) 
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3. Fotod 

Foto numbri järel sulgudes on pildifaili number.  

Nurksulgudes on objekti number asukohaskeemil. 

 

Foto 1 (001). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1], vaade kirdest. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

Foto 2 (003). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 3 (004). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 4 (006). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 5 (009). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 6 (012). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [1]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 7 (017). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 8 (018). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 9 (020). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 10 (021). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 11 (028). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [2]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 12 (035). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [3]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 13 (038). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [3]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 14 (043). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [3]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 15 (046). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [3]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 16 (050). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [4]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 17 (051). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [4]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 18 (052). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [4]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 19 (058). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [4]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 20 (060). Murika rannapatarei Saaremaal. Kahuripositsioon [4]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 21 (031). Murika rannapatarei Saaremaal. Kaevikud ja laskepesad [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 22 (033). Murika rannapatarei Saaremaal. Kaevikud ja laskepesad [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 23 (066). Murika rannapatarei Saaremaal. Kaevikud ja laskepesad [5]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 24 (071). Murika rannapatarei Saaremaal. Välipatarei positsioon ja telgi alused [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 25 (072). Murika rannapatarei Saaremaal. Välipatarei positsioon ja telgi alused [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 

 

 

 

Foto 26 (077). Murika rannapatarei Saaremaal. Välipatarei positsioon ja telgi alused [6]. 

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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Foto 27 (082). Murika rannapatarei Saaremaal.  

Foto Mart Mõniste 13.11.2019. 
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4. Täiendav info 

Murikal paljastusid laevavraki piirjooned 

Meie Maa 8.06.2018 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82284 

 

Möödunud nädalal Pammana poolsaarel Murika randa ujuma minnes tabas üllatus kohalikku 

meest Sven Tehu, kui tema tavapärases ujumiskohas olid tuul ja vesi osaliselt paljastanud vana 

laevavraki piirjooned, mis olid liivas selgesti näha. 

„Eks ma teadsin, et see seal kusagil on, olen seda ka varem, lapsepõlves näinud, aga ma ei 

mäleta, et kunagi varem nii hästi ja nii selgesti,“ rääkis Tehu. 

Vrakk on umbes 16–18 meetrit pikk ja 7–8 meetrit lai ning paikneb rannajoonele suhteliselt 

lähedal. Tavaliselt on see kaetud setete, liiva ja umbes põlvekõrguse veega, mille alt aeg-ajalt 

suuremal või vähemal määral välja uhutakse. 

Tehu sõnul on kohalikud vanemad inimesed rääkinud, et tegu võib olla Saksa 

dessantlaevaga, mis randus Murika randa 1917. aasta sügisel, kui keiserliku Saksamaa väed 

Saaremaa vallutasid. 

Põhiosa dessandist maabus küll Tagalahes, kuid ka Tuhkana rannas olla toona laevadelt 

maale tulnud paar tuhat meest. Üks laevadest olevat aga etteantud kursist kõrvale kaldunud ja 

madalikule kinni jäänud. Seal püsib see tänini, kord liiva alla peidetult, siis jälle välja uhutult ning 

aeg-ajalt nihutab seda ka jää. 

„Mäletan, kunagi rääkis üks vanem mees, kes nüüd on manalas, et olevat vanasti käinud 

selle vraki peal spinningut loopimas. Ja ega see ole ainus vrakk siin meie kandis, neid on siin veel 

mitmeid, aga enamasti sügavamal,“ meenutas Tehu. 

Selguse saamiseks, kas mõni Saksa sõjalaev on sajandi eest Murika rannas madalikule 

jooksnud ning millega täpsemalt tegu võiks olla, pöördus Meie Maa sõjaajaloolase, raamatu 

„Saaremaa sõjatules. Sügis 1917“ autori Hanno Ojalo poole. 

Ta selgitas, et 1917. aasta sügisel tegi Saksa keisririigi sõjalaevastik ja maaväe 

ekspeditsioonikorpus suurejoonelise dessantoperatsiooni Saare- ja Muhumaa vallutamiseks 

koondnimega Albion. Vägede maabumist planeeriti Saaremaa loodeosas Tagalahes. 

Sõjalaevade suurtükitule katte all kavatseti maale saata 4500-meheline dessant, sellele pidid 

järgnema ülejäänud invasioonijõud. 

Vene hävitajate ja torpeedopaatide kallaletungi ärahoidmiseks Väinamere poolt läbi Soela 

väina pidi sakslaste abidessant maabuma Pammana poolsaarel ja hõivama seal asuva venelaste 

rannakaitsekahurite patarei, et hoida väin oma kontrolli all. Tegelikult andis Saksa luure 

valeandmeid, mingeid suurtükke Pammana poolsaarel ei olnud. 

Kuigi tänu õhuluure ja oma agentide andmetele oli sakslastel Vene kaitsesüsteemist ja 

sõjajõududest ülevaade olemas, on Vene allikad spionaaži osa oma lüüasaamises tunduvalt 

ülehinnanud. 

Samaaegselt 12. oktoobri hommikul Tagalahes maabunud dessandiga tuli Pammana 

poolsaare läänerannikul maale ka väiksem, 1500-meheline abidessant. 

Sellega tuli edukalt toime fregatikapten Rosenbergi miiniotsimisflotill, mis koosnes 

väikestest torpeedopaatidest ja kõikvõimalikest madala süvisega väikestest abilaevadest. 

Vastupanu kohtamata liikus sakslaste löögigrupp hauptmann von Winterfeldi juhtimisel 

(rünnakkompanii ja jalgratturite üksused, ka mootorratturid) mööda põhjarannikut edasi Orissaare 

poole, et ära lõigata Vene vägede taandumistee üle Saaremaa ja Muhu vahelise väinatammi 

Muhusse. 

Operatsioon õnnestus hiilgavalt 

„See operatsioon õnnestuski hiilgavalt ja Vene väed Saaremaal langesid sõjavangi,“ rääkis 

Ojalo. 

Balti laevastiku sõjalaevad ei suutnud miinide ja uputatud vrakkidega kuidagi tõkestada 

Soela väina ja 14. oktoobri hommikul toimus Väinameres Pammana poolsaarest kirde pool kogu 

operatsiooni ägedaim lahing Saksa ja Vene hävitajate ja torpeedopaatide vahel. Lahing lõppes 

sakslaste võiduga ja võitluses lasti põhja Balti laevastiku hävitaja Grom, 1260-tonnine sõjalaev, 

Eesti Vabariigi hilisema sõjalaevaga Wambola üht tüüpi alus. 

Pärast Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa lõplikku vallutamist ja Vene laevastiku Soome lahte 

pagemist jätkasid Saksa miinitraalerid miinide otsimist saarte vetes ja kaotasid kuni oktoobri 

lõpuni erinevatel põhjustel (miinid, karilesõit) veel 10 väikest laeva, enamikus miinitraalereid. 

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=82284
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Huvitav asjaolu on Hanno Ojalo sõnul seegi, et üks hukkunud laev tõsteti hiljem üles ja 

teenis edaspidi Eesti Vabariiki. 

Nii läks 25. oktoobril Väinameres Saaremaa looderannikul Taalikust põhja pool tormiga 

põhja hävitaja A 32. „Eestlased tõstsid selle 1923. aastal üles ja tegid korda. Sulevi nime all 

tegutses hävitaja Eesti sõjalaevastikus, hiljem Ametisti nime all ka punalaevastikus,“ teadis Ojalo. 

Sõjaajaloolase jutu põhjal saab järeldada, et Murika rannas aega-ajalt näha oleva vraki näol 

võib tegemist olla tõepoolest Saksa sõjalaeva jäänustega, kõige tõenäolisemalt ühe fregatikapten 

Rosenbergi flotilli kuulunud väikese süvisega abilaeva või mõne väiksema miinitraaleriga. 

 


