Turso Tallinnassa

100-vuotias Suur-Töll Tallinnan
Lennusadaman merimuseon
laiturissa. (Teuvo Sievelä)

Tallinnan Lennusadaman merimuseon ylpeys, kokoluokassaan maailman vanhin
jäänmurtaja Suur Tõll täytti tänä vuonna 100 vuotta. Tapausta juhlittiin näyttävästi
Tallinnan Meripäivien aikaan heinäkuussa. Höyrypursiseura oli saanut tilaisuuteen kutsun
ja matkaan lähtivät Turso sekä höyrysluuppi Lalli trailerilla.
Perjantaiaamuna 18. heinäkuuta Turso irrottautui Hietalahden laiturista mukanaan miehistö ja täysi määrä Tursoyhdistyksen jäseniä matkustajina. Hietalahdessa oli ohutta sumua, mutta sen
uskottiin hälvenevän. Kävi kuitenkin
päinvastoin: sumu tiivistyi merellä läpinäkymättömäksi. Tutkassa ja plotterissa
näkyi lukuisia laivoja, joiden joukossa
Turso kulki omaa vakaata 7 solmun vauhtiaan. Mitään ei näkynyt, vaikka aalloista
saattoi havaita, että välillä jokin Tallinnan
linjan nopeista shuttle-aluksista oli pyyhkäissyt ohitse. Tallinnanlahdelle saavuttaessa sumu hälveni tuulen viritessä ja ilma
kirkastui ennen rantautumista klo 15 Merimuseon laituriin.
Lennusadamassa oli ohjelmaa jokaiselle. Kaunis kesäpäivä oli vetänyt runsaasti
väkeä Lennusadamaan ja Turso oli suosittu: kahdeksan ”open boat” -tunnin aikana
alukseen kävi tutustumassa 1 200 henkeä.
Usealla aluksella pääsi risteilylle Tallinnanlahdelle, ja myös Timo Knuuttilan
Lalli herätti huomiota hänen ajellessaan
sillä Lennusadaman vesialueella.
Tursolaiset pääsivät tutustumaan Suur
Tõlliin, ja syytä olikin, sillä niin paljon
se oli muuttunut kuluneen vuoden aikana. Juhlavuotta varten oli alus hinattu
Paljassaaren telakalle rungon kunnostamiseksi: tavoitteena oli saada aluksen ulkonäkö 1930-luvun mukaiseksi. Aluksen
palattua Lennusadamaan jatkuivat työt
komentosillalla, pääkannen aikaisemmin suljetuissa tiloissa ja konehuoneessa; sisätiloissa päädyttiin säilyttämään
pääasiassa 1950-luvun tyyli. Päällystön
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Lähes parikymmentä vuotta
Amiraliteetin altaassa ravintolalaivana maanneen höyrylaiva
Admiralin kattilat ja kone oli
saatu ajokuntoon ja alus teki
risteilyjä Tallinnanlahdelle. (Matti
Pietikäinen)

salonki palautettiin kuitenkin vuoden
1914 art nouveau -tyyliin kalusteineen
ja valaisimineen. Salongin alkuperäinen
piano oli vaurioitunut niin pahasti ensimmäisen maailmansodan melskeissä, että
tilalle hankittiin uusi, saman valmistajan samanikäinen piano. Pääkannelle on
koottu kuvaesittely aluksen historiasta.
Myös komentosilta on kunnostettu, ja voi
sanoa, että Suur Tõll on hyvin valmiin näköinen esiteltäväksi.

Suur Töll kulkuun?
Suur Tõllilla oli lauantaina vastaanotto, jossa suomalaisdelegaatio Tursoyhdistyksen Pekka Snellmanin ja Höyrypursiseuran Taisto Nevalaisen johdolla
onnittelivat 100-vuotiasta. Suur Tõllin
puolelta paikalla olivat merimuseon johtaja Urmas Dresen ja projektipäällikkö
Anna-Liisa Õispuu. Dresen kertoi Suur
Tõllin kunnostuksesta ja keskusteltiin,
voitaisiinko alus saattaa liikennöitävään
kuntoon. Koska laiva oli maannut käyttä-

mättä 20 vuotta, museoväki epäili asiaa.
Sovittiin kuitenkin, että Höyrypursiseuran asiantuntijat tekevät selvityksen, josko alus saataisiin liikkeelle omin konein.
Kävikin ilmi, että Turson kunnostuksesta vastannut Esko Härö oli jo samana
päivänä tehnyt alustavan tarkastuksen
Suur Tõllin kone- ja kattilahuoneissa.
Hänen mukaansa koneet on hyvin rasvattu sekä öljytty ja niitä on aika ajoin
paaksattu, joten ne näyttävät olevan
kunnossa. Kattiloissakaan ei näkynyt
isompaa korjauksen tarvetta. Sen sijaan
muissa laitteissa on kunnostamista, mm.
pari pumppua näytti haljenneen. Lisäksi
laivan sähköverkko lienee uusimisen tarpeessa eikä merenkulkuvarustus vastaa
nykyajan vaatimuksia.
Sunnuntaisella paluumatkalla retkeläisiä oli miehistö mukaan luettuna 45
henkilöä. Sää oli aurinkoinen ja meri oli
tyyni koko matkan, eikä merisumu ollut
kiusana.
Matti Pietikäinen
Korsteeni 2014

