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Jäämurdjaid ega jääd murdvaid riike pole 
maailmas just palju; selliseid maid on  kokku 
ligikaudu 30. Seevastu muuseuml  aevade 
seas on jäämurdjate osakaal märkimisväär-
selt kõrge – tervelt 19. Põhjuseks on ilmselt 
nii laeva tüübi spetsiifiline kasutusvaldkond 
kui sellest tulenev tugevam ehitusviis ning 
väike kasutus sagedus, mistõttu on jäämurdja-
te tööiga üldjuhul pikem kui teistel laevadel. 

2013. aastal, enne jäämurdja Suur Tõll 
100 aasta juubelit, hakkas idanema mõte lae-
va ja selle ajalugu põhjalikult käsitlevast raa-
matust. Mitmete arutelude tulemusel sai sel-
le raamatu keskmesse seatud jäämurdja ise. 
Koostajad loodavad, et viimastele lehekül-
gedele jõudes tunneb lugeja, nagu oleks ta 
äsja jalutanud laevast läbi koos asjatundliku 
giidiga, kes jutustas talle laevaga seotud aja-
loosündmustest ja sellest, kuidas nägi välja 
elu jäämurdja pardal.

Raamat jaguneb viieks osaks ning algab 
ülevaatega Tallinna lahe jääoludest ja jää-
murdmise vajalikkusest Läänemerel. Teata-
vasti on Läänemere piirkonna kliima muut-
lik, mistõttu on talvist kliimat vaadeldud 
Tallinna lahe jäätumise mudelite näitel. Eral-
di on keskendutud 1926. aasta talvele, mis oli 
sedavõrd karm, et Läänemere-äärsed riigid 
olid sunnitud muutma jääteadete edastamist 
senisest kiiremaks ja põhjalikumaks.

Lähemalt on kõne all Tallinna mere-
kaubanduse areng alates 19. sajandi teisest 
poolest ja Tallinna Börsikomitee roll esimes-
te jäämurdjate hankimisel. Tallinna Börsi-
komiteest sai 19. sajandi viimasel veerandil 
linna olulisim kaubandusega tegelev orga-
nisatsioon. Tallinna sadam kuulus sel ajal 
koos Riia, Peterburi, Odessa ja Vladivostok-
iga Venemaa tähtsamate kaubasadamate hul-
ka, mistõttu muutus aastaringse kaubavahe-
tuse korraldamine järjest tähtsamaks.

Teine osa sisaldab laeva ajalugu ala-
tes selle Tallinna saabumisest 1914. aastal 
suvel kuni Lomonossovi sadamast Tallin-
na tagasi toomiseni ja Eesti Meremuuseu-
mi muuseuml aevaks saamiseni 1988. aas-
ta sügisel. 

Kolmas osa keskendub laeva mees-
konnale aastatel 1923–1940. Varasemate ja 
hilisemate meeskondade osas on andmed 
väga lünklikud, mistõttu annab nimetatud 
periood parima ülevaate laevapere tööst. 

Neljas osa avab lugejale esmakordselt 
Suure Tõllu ehitaja AS Vulcan-Werke teha-
se uksed. Muuhulgas selgub, milline roll oli 
ette võtte tegevuses 20. sajandi algul Vene-
maalt saabunud tellimustel ja jäämurdjate 
ehitusel üldse. Käsitletakse jäämurdja ehitus-
likke eripärasid, seda nii tehnilistes aspekti-
des kui ka arhitektuurilises võtmes. Suur Tõll, 
mis esmalt kandis Tsar Mihhail  Fjodorovitši 
nime, oli valmimise ajal moodsaim jäämurd-
ja maailmas. Siit saab vastuse, kuidas toimi-
sid tehnilised süsteemid laeva pardal ja miks 
oli töölaeva sisekujundus pigem luksuslik 
kui asjalik.

Lõpetuseks tuleb juttu jäämurdja käe-
käigust viimase veerandsaja aasta vältel ehk 
alates muuseumlaevaks saamisest kuni ula-
tusliku renoveerimiseni 2013.–2014. aas-
tal. Suur Tõll pole muuseumlaevana pelgalt 
tehnika mälestis, olulist tähendust kannab 
ka laeva elulugu, seda eriti Eesti ajaloo kon-
tekstis. Seetõttu ei ole taastamisel väga täp-
selt jälgitud aastatetaguseid restaureerimis-
projekte, vaid tööde käigus on protsessile 
lähenetud pigem loominguliselt ning uuest, 
lammutus tööde ja jooniste uurimisel ilmsiks 
tulnud infor matsioonist lähtudes. 

Raamatu lõpus on lisamaterjalina too-
dud aastatel 1922-1940 laevas teeninud 
meeskonnaliikmete tähestikuline nime kiri.
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UUriMiSlUgU  
Jäämurdmine on sedalaadi teenus, mida vaja-
takse vaid teatud kliimatingimustega piir-
kondades, mistõttu on ka jäämurdmise ja 
jäämurdjate ajalugu üsna haruldane uurimis-
valdkond. Euroopas omavad ja kasutavad 
jäämurdjaid ainult Lääne- ja Põhja merega 
piirnevad riigid ja ega neistki päris kõik jää-
murde teenust vaja. Nagu eespool mainitud, 
moodustavad jäämurdjad muuseumlaeva-
dest märkimisväärse osa ja seetõttu on jää-
murdmise ajaloo talletamine Lääne mere-
äärsetes riikides suuresti seotud just nende 
laevade uurimisega. Jäämurdmise ja jää-
murdjate ajalugu on esile kerkinud ka seoses 
laevaehituse ajalooga, seda eriti Saksamaal ja 
Soomes1, sest mõlema riigi laevatehastes on 
ehitatud jäämurdjaid nii enda kui naaber-
riikide tarbeks.

Maailma esimeseks jäämurdjaks peetak-
se ameeriklaste laeva City Ice Boat I, mis ehi-
tati 1837. aastal Philadelphias ja asus tööle 
Delaware’i jõel. Läänemerele jõudsid esime-
sed jäämurdjad 1880. aastatel – Rootsi 1883.
aastal, Taani 1884. aastal ja Soome 1889. aas-
tal. Seetõttu on jäämurdjate uurimine aja-
looteemana küllaltki uus nähtus ja tekkinud 
 alles pärast Teist maailmasõda. 

Põhjalikumalt tuleb raamatus jutuks 
Soome ja Eesti talvise navigatsiooni uurimis-
lugu. Soomes ilmus esimese põhjalikum jää-
murdmist käsitlev teos 1978. aastal ja selleks 
oli peamiselt mälestustel põhinev „100 vuot-
ta talvimerenkulkua” Jorma Pohjanpalolt.2 
Pohjan palo teos ei keskendu ühelegi konk-
reetsele jäämurdjale, vaid räägib talvisest me-
resõidust Soome rannikuvetes. 1992. aastal 
ilmus kapten Seppo Laurelli käsitlus Soome 
jäämurdmise ajaloost3, mis hõlmab perioodi 
esimeste jäämurdevõimega laevade kasutuse-
levõtust kuni 1990. aastate alguseni. Laurel-
li teoses on käsitletud ka Suure Tõllu (tollase 

  
Jäämurdja Suur Tõll 

rahvusvaheline vabaparda 
tunnistus, 1940. 

(mm 13786 d)
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nimega Wäinamöise) ajalugu Soome talvi-
se navigatsiooni kontekstis ning võrreldud 
laeva tehnilisi ja muid näitajaid teiste jää-
murdjatega. 

Eestis sai jäämurdmise ajaloo uurimi-
ne märkimisväärsema alguse Suure Tõllu 
Tallinna tagasi toomisest 1980. aastate lõpul4 
ning on  olnud pidevalt selle muuseumlaeva-
ga seotud. 1990. aastatel oli laeva ajaloo uuri-
mine enamjaolt seotud restaureerimiskont-
septsioonide välja töötamisega. Sel põhjusel 
pöörati enam tähele panu ka laeva tehniliste-
le ja ehituslikele aspektidele. Jäämurdja kohta 
 ilmus ülevaateid ajakirjanduses ja populaar-
teaduslikes ajakirjades.

1997. aastal toimus aurulaevade kui aja-
loomälestiste teemaline konverents. Kaks 
aastat hiljem ilmus konverentsikogu mikuna 
esimene mahukam trükis Suurest Tõllust 
„Aurulaev ajaloomälestisena – Eesti Mere-
muuseumi toimetised 1”.5

Laeva 90. aastapäeva puhul anti välja 
kogumik teos „Suur Tõll ja teised Eesti jää-
murdjad”6, mis annab küll kronoloogilise 
ülevaate jäämurdja ajaloost, kuid ei käsit-
le põhjalikumalt laeva tehnilist ja ehituslik-
ku külge ega meeskonna koosseisu. Taas-
iseseisvumisele järgnenud rahvuslikkuse 
tuhi nas teisenesid tähendused ja väärtused 
ning esikohale tõusis laeva roll Soome lahe 
äärsete riikide ajaloos Esimese maailmasõja 
eel, ajal ja järel, seda eelkõige Eesti omariik-
luse kujunemise ja arenemise vaatevinklist. 
Tugevalt rahvuslikust vaatepunktist on kan-
tud ka suur osa 1990. ja 2000. aastate vasta-
vatest kirjutistest ja uurimustest.

2014. aastal tähistas Eesti Meremuuseum 
laeva 100. aastapäeva konverentsiga, mil-
lel keskenduti vähem tähelepanu pälvinud 
teemadele jäämurdja ajaloos. Konverentsi 
ette kanded ilmusid artiklikogumikuna, mis 

täiendab juba olemasolevat kirjavara ajaloo-
lise laeva teemal. 

Võib öelda, et praeguseks on Suure Tõl-
lu ajaloo uurimine jõudnud seisu, kus ei pii-
sa enam laeva osalusel toimunud sündmuste 
kirjeldamisest, vaid lisaks tuleb põhjaliku-
malt analüüsida laeva ajastu kontekstis, mis 
omakorda lubab sarnaselt Seppo  Laurelli teo-
sega teha laiemaid üldistusi Eesti talvise navi-
gatsiooni ajaloo kohta. 

Käesolevas raamatus on senisest põhjali-
kumalt keskendutud jäämurdja tehnilistele ja 
ehituslikele nüanssidele võrreldes teiste sama 
ajastu laevadega ning lisaks uuritud mees-
konna koosseisu ja igapäevaelu jäämurdja 
pardal. Taustaks on ülevaade laeva ajaloost 
ja Eesti kliima muutumisest. Talvise navi-
gatsiooni teema vajab varasemast enam ase-
tamist üldise ajaloo või Eesti majandus- ja 
välis kaubandusajaloo konteksti, see töö võiks 
aga jääda tulevaste uurijate pärusmaaks. 
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AllikAd
Uurimuses kasutatud allikad jagunevad 
nelja suuremasse rühma: arhiivimaterja-
lid, perioodika, kaasaegsete mälestused ja 
 varem ilmunud uurimused. Suure Tõllu aja-
lugu käsit levaid materjale leidub lisaks Ees-
ti mälu asutustele veel ka Soome ja Venemaa 
arhii vides ning muuseumides. Selle raama-
tu kirjutamisel on kasutatud valdavalt Eestis 
asuvaid allikaid.

Suure Tõlluga seotud materjale hakkas 
Eesti Meremuuseum koguma juba esimestel 
tegevusaastatel 1935–1940. Muuseumis tal-
letatu võib jagada kolme rühma: dokumen-
did, fotod ja esemed, viimaste hulka kuulub 
ka ajalooline laev ise. Ehkki Eesti maailma-
sõdade vahelise aja suurima jäämurdjaga 
seotud materjali kogumist jätkati ka 1960. 
aastatel pärast meremuuseumi taasasuta-
mist, sai see suurema hoo sisse alles koos 
laeva Eestisse tagasijõudmisega 1988. aastal. 
Seetõttu on valdav osa jäämurdjaga seotud 
mater jalidest muuseumikogudesse jõudnud 
viimase 25 aasta jooksul. 

Et kogumine on toimunud peamiselt 
pärast laeva aktiivset kasutusaega, on ena-
mik museaale pärit laevaga seotud isikute 
järeltulijatelt või sugulastelt. Seda suurema 
väärtusega on laeva ajaloo uurijatele üksi-
kud meeskonnaliikmetega tehtud intervjuud 
või kirjapandud mälestused.  Kõige olulisem 
alli kas laeva tehnilise ja ehitusajaloo uurimi-
sel on suur hulk laevajooniseid (sealhulgas 
Vulcan-Werke laevatehase originaaljooni-
sed), mis kuni 2012. aasta lõpuni laeval asu-
sid ja mille arvele võtmine ja süstematiseeri-
mine muuseumis alles käib.

Suure Tõllu ajaloo uurimine ei ole aga 
mõeldav allikmaterjalideta Eesti Riigiarhii-
vis. Arhiiviallikates leidub andmeid Tartu 
rahu lepingu alusel Eesti riigile antud laevade, 
järgnenud diplomaatiliste vaidluste ja Eesti 

Vabariigi väliskaubanduse ning jäämurdjate 
tegevuse ja remonttööde kohta 1920.–1930. 
aastatel. Riigikontrolli fondis säilitatavad 
Suure Tõllu meeskonna liikmete palgalehed 
võimaldavad aga uurijal heita pilgu jäämurd-
ja meeskonna argiellu. 

Alates jäämurdja valmimisest 1914. aas-
tal Stettinis on laevaga seonduvat kajastatud 
ulatuslikult ka tolleaegses perioodikas. Eriti 
olulise rolli omandas ajakirjandus 1920. aas-
tate algul, mil peeti Soome riigiga diplomaa-
tilisi vaidlusi jäämurdja kuuluvuse üle, kuid 
kuna tegemist oli riiklikult olulise laevaga, 
mille remondiks ja korrashoiuks tehti suu-
ri kulutusi, kajastasid ajalehed seda teemat 
1920.–1930. aastate talvedel pidevalt. See-
tõttu annavad eeskätt ajakirjanduses ilmu-
nud artiklid hea ülevaate laeva esimestest 
töö aastatest Eesti lipu all.

Omaette allikarühma moodustavad 
 varem avaldatud uurimused laevaehitusest, 
aurulaevandusest, jäämurdmisest ja klima-
toloogiast. Saksa laevandusettevõtete uuri-
misele keskendunud ajaloolase Christian 
Ostersehlte kasutatud Stettini laevatehase 
materjalid võimaldavad senisest ulatusliku-
malt avada jäämurdja tellimise tausta. Eelne-
valt ilmunud kliimauuringud annavad üle-
vaate Tallinna lahe jääoludest. Auru laeva 
töötamisse ja laeva argiellu aitasid selgust 
tuua mitmed aurulaevade ja -masinate tööd 
kirjeldavad uurimused või omaaegsed trü-
kised ning Soome jäämurdmise ajalugu tut-
vustavad teosed.
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Tallinna sadam 1905. aasta 
talvel. 
(mmF 6462)
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JääolUd TAllinnA lAhel
Esimesed kirjalikud teated Läänemere ilmas-
tiku kohta pärinevad umbes tuhande aasta 
tagant – esimestest Skandinaavia saagadest 
ja Euroopas kirjutatud kroonikatest. Krooni-
kud märgivad oma tekstides küll erakordseid 
ilmastikunähtusi, kuid nende põhjal ei ole 
võimalik koostada pidevaid kliima aegridu.

Läänemere ilmastikku puudutavaid aja-
loolisi andmeid koondas esimesena Taani 
ajaloo põhjal C. I. H. Speerschneider7, kel-
le töö annab võimaluse tuua Taani väinade 
jäätumise alusel välja külmad ja väga kül-
mad talved. Ajaloolise kliima klassik  Hubert 
Lamb8 mainib oma monograafias9 Riia 
andme rea kogujaks peetavat P.  Staklet10, kuid 
tema roll alusepanijana ei ole kindel, sest eri-
nevates allikates on esimeste Riia ilmastiku-
nähtuste dokumenteerijatena mainitud ka 
Riia linnapead Peter von Schiefelbeini ja 
kaupmees Jacob de Bruyni.11 Võimalik, et 
mõlemad 18. sajandil tegutsenud isikud  tegid 
ka koostööd. Daugava jõe jääminekute rida 
algab aastaga 1530, kuid on siiski lünklik ja 
seda eriti 17. sajandi osas. 

Oluline allikas Läänemere jääandmete 
kohta on Risto Jurva12 rekonstruktsioon ala-
tes Põhjasõjale järgnenud aastatest. 1706. aas-
tal alustati jäävaatlusi ka vastrajatud Peter-
buris Neeva jõel. Vaatlejate isikud ei ole küll 
teada, kuid vaatlused on uurimise seisu-
kohalt väga olulised, sest aastatel 1706–1892 
on lisaks jääminekutele kajastatud ka jäätu-
mise kuupäevad. 

1820. aastatest muutus info edastamine 
jäätumise ja jääminekute kohta siinse piir-
konna ajakirjanduses tavaliseks, kuid veel 
mitte piisavalt järjepidevaks, et olemasole-
va info põhjal saaks koostada katkematuid 
aegridu. Seetõttu on üksikute entusiasti-
dest vaatlejate nagu Karl Kalgi13 Paldiskis 
(1836–1884)14 või perekond Holmi Viibu-

ris  (1833–1939)15 tehtud märkmed hinda-
matu väärtusega.

Tallinna lahel, mille kohta on praegu-
seks rekonstrueeritud tõenäoliselt Lääneme-
re pikim jääminekute andmerida, võib süste-
maatiliste vaatluste alguseks lugeda Tallinna 
Börsikomitee organiseeritud jäävaatlusi.16 
On võimalik, et süstemaatilised olid ka Carl 
Ludwig Carpovi17 jäävaatlused aastatel 1785–
1800, millest on säilinud vaid paaril korral 
ajalehes Revalsche Wöchentliche Nachrich-
ten samal ajavahemikul avaldatud ilmasti-
ku aastakokkuvõtted.18 Aastail 1806–1812 
tegi Tallinna sadamas jäävaatlusi kaheksanda 
klassi astronoom Ivanov, kuid tema vaatlused 
kestsid lühikest aega. Meteoroloogiajaamade 
võrk alustas jäävaatlustega alles 1903. aastal. 

14.–17. sajandi andmetes on oluline roll 
ka Tallinna rae protokollidel ja kirjade liiku-
mise andmestikul, mis võimaldab määratle-
da kevadise navigatsioonihooaja algust. Pea-
aegu süstemaatiliseks jääteadete kogumiks 
võib pidada ka kaubamaja Thomas Clayhills& 
Sons kaubamaja kirjavahetust aastaist 1697–
1810.19 Kevaditi oli kaubamaja sekretäri üks 
kohustusi informeerida välismaiseid kauba-
partnereid ja laevaomanikke jääoludest. Kir-
javahetus osutus parimaks 18. sajandi kohta 
käivaks allikaks, kuid jällegi ei moodusta see 
järjepidevat andmestikku. Sadama-  ja tolli-
raamatud kuuluvad juba jäätumise hinda-
mise kaudsete andmete hulka ja on seotud 
kevadkuudel esimeste laevade saabumise-
ga sadamasse või reidile. Kaudsete andmete 
ebatäpsus tuleneb triivjää ebakorrapärasest 
liikumisest; juhtumitest, mil kaptenid pidid 
laevade registreerimiseks sadamasse sõitmi-
se asemel mööda kinnisjääd linna kõndima, 
samuti raskustest meritsi või maitsi liikunud 
kirjade eristamisel; selliste andmevigade ana-
lüüs on toodud raamatus „Eesti kliima”20.
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Tänapäevased jäävaatlused kirjeldavad 
jäänähteid väga detailselt, ajalooliste and-
mete juures on aga üks selge tunnus – kas 
laev pääseb sadamasse või mitte. Purjelae-
vade ajastul saabus pöördeline hetk kohe 
jää moodustumise järel. Esimesena suutsid 
nõrgemast jääst läbi sõita aurulaevad. Regu-
laarne reisilaevaliiklus algas Tallinnas 1837. 
aastal, kui aurulaev Storfürsten alustas reise 
liinil Stockholm – Turu – Helsingi – Tallinn 
–  St.  Peterburg.21

Kliima rekonstrueerimiseks kasutatav 
lineaarne regressioon annab usaldusväär-
sed keskmised (õhutemperatuuri puhul ala-
tes 30-aastasest perioodist, mis ongi kliima 
iseloomustamiseks vähim arv aastaid), eksib 
aga üksikute aastate puhul. Samuti ei kirjelda 
meetod hästi ekstreemume (kõver on  pigem 
logistiline kui lineaarne), mistõttu eriti soo-
jade ja väga karmide talvede jääkatet käsit-
leme eraldi.

ilmateade ajalehes ehstländische 
gouvernements Zeitung 
14.02.1866.


