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Kultakaleerin tarina

Kultakaleeri lienee ollut yksi Suomen oikeita aarrelaivoja. Vuosikymmeniä se on ollut
otsikoissa. Kulta ja sen himo ovat aina tuottaneet tarinoita, toimintaa ja tuhoa.

Merimuseon arkistoissa Kultakaleeri-kansiosta löytyy Ora Patoharjun kirjoitus vuodelta
1962, missä hän kuvaa Kultakaleeria Muinaistieteelliselle toimikunalle:

“

“

Hylyt.net kuvaa Kultakaleeria seuraavasti
(teksti

Kultakaleerin oletetaan olevan venäläisen kaleerin, joka syyskuussa 1721 haaksirikkoontui
Porvoon maalaiskunnassa Onaksen ja Emäsalon välillä olevan Rifskär-luodon pohjoisrannalle,
ollessaan paluumatakalla Itägöötanmaalle tekemältään ryöstöretkeltä. Lasti oli arvioitu 14
kultatynnyrin veroiseksi. Venäläiset tekivät välittömästi pelastusyrityksiä ja ruotsalaiset
muutamia vuosia myöhemmin. Jälkimmäisillä oli apunaan Englannista tuotettu sukeltaja, mutta
saalis supistui hopeaan ja kirkonkelloihin. ....

Vaheri-Hyvärinen-Saari, lähdeluettelo http://www.hylyt.net/kohteet/kultakaleerita.htm)

“ Venäjän kaleerilaivasto oli Flisön taistelun jälkeen hajaantuneena pitkin Suomen rannikkoa ja
temmelsi vieläkin aika ajoin myös Ruotsin rannikolla. Eräs siellä vieraillut kaleeri oli matkalla
takaisin Pietariin, kun se Emäsalon eteläkärjessä painui tuulessa Risskärin rantaan ja vajosi
jonkin matkan päähän rannasta.
Mainitun venäläiskaleerin lastina piti olla mm. 14 tynnyriä kultaa. Tämä koostui laivaston
palkkarahoista sekä ruotsalaisesta ryöstösaaliista. Vuonna 1722 kaksi venäläistä kaleeria yritti
pelastaa Risskärin hylyn lastin, mutta syvyys lienee tuottanut vaikeuksia ja samaan aikaan
Suomi oli jälleen siirtynyt ruotsalaisten haltuun, eli tsaarin kaleerit olivat vierailla vesillä.
Venäläisten hankkeesta sai vihiä epälukuinen joukko pelastajia ja yrityksiä lastin noston suhteen
tehtiin pitkin 1720- ja 1730-lukuja. Englannista tuotettiin sukeltaja nimeltä Davis sekä
sukelluskello vuonna 1736. Tällöin löytyi kirkonkello, jonkin verran hopeaa sekä runsaasti
"kupari- ja messinkiesineitä". Etsijöiltä loppui kuitenkin raha ja työtä jatkettiin vasta 1920-
luvun lopulla luvattomasti useiden vuosien ajan. Luultavasti koskaan ei saada tietää, mitä silloin
nostettiin.
30-luvun "tutkimuksissa" hylkyä purettiin armotta niin, että nykyään pohjassa on pystyssä enää
laivan keulaosan kaaristoa entiseen vesirajaan saakka. Talteen saatiin sentään kokardeja,
krenatöörinappeja, pronssinen madonnankuva sekä koripallon kokoisia tykinkuulia. Ne lienee
tarkoitettu laivan 36-naulaiseen coursier-tykkiin. Samaa kaliiperia olivat myös muutamat
shrapnellit. Yläpuoliset rakenteet ovat levällään pohjassa tai ne on nostettu pintaan ja hävitetty.

1960-luvulla paikalla järjestettiin leirejä ja hylky löydettiin uudelleen. Monenlaisen tavaran
mukana oli mm. kookkaan mieshenkilön luurangon jäänteitä sekä yksi kultasormus, joka onkin
pitävin syy hylyn lempinimelle. Tässä yhteydessä löydettiin myös yksi liitupiippu. Osa
nostetuista tykinammuksista on nähtävänä Porvoon kaupunginmuseossa. Tällöin esitettiin myös
epäilys siitä, ettei hylky olisikaan "Kultakaleeri", koska Davisin näkemiä messinkitykkejä ei
hylyssä ollut. Helsinkiläinen sukellusseura Sukeltajat Ry inventoi tätä mäntypuista hylkyä kesän
ja syksyn 1993 aikana. Muutamia pienemmän tykin shrapnelleja ja nikhakojen kuulia nostettiin
erilaisen lasitavaran lisäksi. “



Sijaintitiedot

Kultakaleeri lepää Risskär saaren pohjoisrannassa 13-20m syvyydessä hiekkapohjalla
matalien kalliorinteiden muodostamassa kolossa.
Tarkempi sijoittuminen saareen ja pohjan muotoihin nähden
on luettavissa sivun 6 sukelluspaikkaa kuvaavasta kartasta.

Koordinaatit (WGS84): 60 (I)
- luettu merikortista, ei varmistettu GPS laitteella, käytä maamerkkejä!!!!

° 12,10’ (N) 25° 35,48’

Ankkurointi ja tuulet

Sukellustukialus on ankkuroitava selkeästi
Kultakaleerista sivuun, jotta hylkyä ei vahingoitettaisi.
Kultakaleeri on puinen, hyvin vanha hylky.

Paras paikka riippuu tuulesta ja on saaren luoteis- tai koiliskulman lähellä.
Luoteiskulmalla on tasainen hiekkapohja noin 17m syvyydessä, jossa ankkuri pitää.
Lähellä rantaa olevilta viettäviltä hiekan peittämiltä kallioilta ankkuri irtoaa helposti.

Paikka on varsin suojaton pohjoisen puolisilla tuulilla, mutta varmasti sukellettavissa
itä-, etelä- ja länsi-tuulilla.



Suoja-aluelupa

Myös uuden suoja-alueasetuksen 1125/2000 mukaan Risskär ja näin myös Kultakaleeri
sijaitsee suoja-alueella 4 (kuva). Huomaa, että uusi suoja-alue poikkeaa edellisen sivun
1999 merikortissa näkyvästä alueesta.

Suoja-alueella sukellettaessa kaikille aluksella mukana olijoille on hankittava lupa.
Luvan hakemiseen ohjeet löytyvät mm. netistä http://www.mil.fi/suoja-alueet/index2.html.
Normaalisti lupa on haettava vähintään kuusi päivää ennen sukellusta mutta tietyin
edellytyksin sukeltamisen yhteydessä tästä voidaan joustaa.

Lisätietoja luvista ja suoja-alueita 4-13 koskevat lupa-asiat käsittelee.
Suomenlahden Meripuolustualue operatiivinen osasto
PL 5
02471 Upinniemi
fax 09-18167114, puhelin. 09-18167133

Kuva: Suoja-alue4 (http://www.mil.fi/suoja-alueet/kartat/4.gif)



Sukellusilmoitus museohylkysukelluksesta

Kultakaleeri on museohylky, mutta se ei ole sukelluskiellossa.
Näin sillä suoritettavasta sukeltamistoiminnasta on ilmoitettava merimuseolle etukäteen.
Ilmoituksessa on sukelluksille nimettävä yksi tai useampi vastuuhenkilö sekä ilmoitettava
sulketamisen tarkoitus, esim. “Hylkyyn tutustuminen katsomalla”.

Ilmoituksen voi tehdä ja lisätietoja asiasta voi saada

sähköpostilla suomenmerimuseo@nba.fi tai
puhelimella 09-4050 9051 tai
postitse Museovirasto / Suomen Merimuseo

Hylkysaari, 00570 Helsinki
netistä http://www.nba.fi, mistä valinta Merihistoria

Kultakaleeri 2003 keväällä

Vuoden 2003 keväällä hylyn reunalaudoitus on irronnut, mutta keulakaari sekä
pohjalaudoitusta ja kylkikaaria on paikallaan keulasta (itäpäästä) noin 15m matkalla.
Peräpään pohjalaudat ja kaaret ovat irrallaan pohjassa.
Monimuotoista puutavaraa löytyy itä-länsisuunnassa noin 40m matkalla,
länsipäässä puut ovat painuneet kallion laitaa alemmaksi.

Sijaintia saaren suhteen, pohjan muotoja ja hylkyä kuvaava kartta on
seuraavalla sivulla. Ohjeellinen kartta perustuu 25.5 - 27.5.2003 Kultakaleerin lähellä
suorittetuihin sukellusparien 10 sukellukseen, joissa tehtiin
23.5 ankkuroimatta suorittettu etsintä ja paikallistaminen
24.5 kaleerin tarkka sijoittuminen rinteeseen, ensimmäinen ympäristökartoitus
25.5 kaleerin muodon määritys sekä toinen ympäröivän pohjan kartoitus
Näkyvyys oli sukellusten aikaan noin 2m - 5m ja veden pohjalämpö noin 2 astetta.

Muita sukellusideoita

Hylky löytyy helposti seuraamalla kalliorinteen muotoja tai
ottamalla kummelilta suunta pohjoiseen ja seuraamalla rinnettä 13m syvyyteen.

K

Merikortin mukaan Risskärin itäpuoli viettää jyrkästi aina 55m saakka, mutta
rinteen muotoa ei tutkittu tässä tutkimuksessa tarkasti yli 25m syvyyteen kallion kärjessä.
Biokohteena paikka todella olematon - kasveja ei juuri näy.
Rinteestä ja lautojen alta löytynee kaloja sopivissa oloissa.

Pohjassa ei ole kovin paljon mutaa, mutta kuitenkin sen verran, että sen
avulla pystyy hetkellisesti laskemaan näkyvyyden alle metrin.
oiliskulman jyrkänteen reunalla 10m syvyydessä oleva kivi on

komea ja helposti löydettävissä.

Tämän dokumentin laati Pekka Puomio, Espoossa 11.6.2003


