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Kalifornian kultamail-

la 2014 

Seppo J Partanen ja 

Raimo Niemelä tutus-

tuivat Kalifornian kul-

ta-alueeseen ajamalla 

läpi historiallisen kul-

tatien ”Route 49”. Sa-

malla he vierailivat 

vuoden 2016 Kullan-

huuhdonnan MM-

kilpailujen kisa-

areenalla ja tutustuivat 

kilpailujen järjestäjiin 

Joyce Mason on mu-

kana MM-kisojen 

järjestelyissä kuten 

hänen miehensä 

Rich, jonka monet suomalaiset kulta-

kisailijat tuntevat nimellä ”Ungle Fuz-

zy”. Vasemmalla nuoremman polven 

kullankaivaja Don Coppin. 

 

Kalifornian kultaryntäyksen alku 

Amerikan valloituksen liikkeelle paneva 

voima olivat kultaryntäykset länteen ja 

pohjoiseen 1800-luvulla.  Yksi suurim-

mista tapahtui Kalifornian Eldoradossa 

vuosisadan puolivälissä. Se sai koko maa-

ilman liikkeelle, synnytti kaupunkeja, 

maanteitä, rautateitä, siltoja, muutti ja 

muokkasi maisemaa, loi tarinoita ja legen-

doja, jotka elävät  nykyäänkin. Kullan-

kaivu ja lännen valloituksen historia on 

näyttävästi esillä 200 km matkalla tien 49 

varrella.  Numero on kertoo kultaryntäyk-

sen syttymisvuoden 1849. 

”Lähde poikani länteen” kehotuksen oli 

vuoteen 1848 tavoittanut noin 5 000 uu-

disasukasta, mutta seuraavana vuonna 

puhjennut kultakuume toi alueelle lähes 

100 000 onnenetsijää. San Francisco kas-

voi alle 1 000 asukkaan pikkukaupungista 

hetkessä 25 000 asukkaan rauhattomaksi 

hökkelikyläksi. Kullankaivajia ja uudis-

asukkaita tuli kaikkialta maailmasta lai-

voilla, vankkureilla, ratsain, kävellen ja 

muutaman vuoden jälkeen junalla. 

Kullan ja hopean etsijät levittäytyivät Ka-

lifornian lisäksi Nevadaan, Oregoniin, 

Montanaan, Utahiin ja kaikkialle Kallio-

vuorille pohjoisessa Columbiajoelle saak-

ka. Kaupunkeja syntyi ja kuoli ryntäysten 

rytmissä. Tieto uudesta kultaryntäyksestä 

pani tuhannet hiipuvissa 

”rättikaupungeissa”  maleksivat onnenon-

kijat ryntäämään uuteen paikkaan. Rikol-

lisuus kasvoi, kauppiaat ja kaiken maail-

man huijarit rikastuivat, unelmaa suuresta 

kultasaaliista ruokkivat tarinat joistakin 

onnekkaista kullankaivajista. Kaaosta li-

säsivät Amerikan alkuperäiskansojen 

hyökkäykset sekä muotoaan ja lakejaan 

etsivä uusi yhteiskunta, joka oli juuri siir-

tymässä Meksikolta Yhdysvalloille. 

DonCoppin, Joyce Mason ja Ungle FuzzyE 
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”Kultaa Amerikanjoelta” 

Kultakuume sai alkunsa tammikuun 24. 

päivänä 1848 California Riverin rannalla 

sahan työmaalta, jonka kaivannosta työn-

johtaja John Marshall poimi pienen kulta-

kimpaleen. Hän ratsasti 75 km päähän 

”kapteeni” John Sutterin, sahanomistajan, 

luokse näyttämään löytöään. Sutter oli 

sveitsiläinen pikkurikollinen, joka oli 

paennut huijauksiaan Amerikkaan ja ri-

kastunut lopulta Kaliforniassa Meksikon 

sodan levottomina vuosina. Hän oli luonut 

itselleen valtavan omaisuuden ja tiesi me-

nettävänsä sen, jos tieto kullasta lähtisi 

leviämään. Yksissä tuumin tieto päätettiin 

salata. 

Tieto ei  kauan salassa pysynyt. The Cali-

fornian-lehti  julkaisi 15. maaliskuuta 

1848 pienen uutisen  kultalöydöstä. Kaup-

pias Samuel Brannan esitteli toukokuussa 

San Franciscossa käydessään kultahippu-

ja, jotka oli saanut maksuksi tavaroistaan. 

Tästä alkoi kultahulluus; pellot jäivät kyn-

tämättä, rakennustyöt kesken, 200 laivaa 

makasi hylättynä miesten rynnätessä kul-

takentille. Elokuussa uutinen julkaistiin 

New Yorkissa ja pian nimet Eldorado, 

American River, Feather River, Trinity 

River, Mariposo jne. olivat tiedossa ym-

päri maailmaa. Kalifornian asukasluvun 

räjähdysmäisen kasvun 

takia sille myönnettiin 

osavaltioasema. 

Kullan tuotanto saavutti 

huippunsa 1852, rahassa 

mitattuna noin 81 mil-

joonaa dollaria. Suurin 

kultakimpale 88,45 kg 

löytyi 1854 Calaveras 

Countystä. Helposti löy-

dettävä kulta oli kaivettu 

vuosikymmenen puoli-

väliin mennessä, joki-

varsien kultamaat tyhje-

nivät muutama vuosi siitä eteenpäin, jon-

ka jälkeen kultaa kaivettiin hydraulisella 

tavalla parikymmentä vuotta. Siinä kulta-

pitoisia kukkuloita ja vuoria ruiskutettiin 

kovalla paineella ja vedellä, jonka jälkeen 
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kulta eroteltiin ränneillä, vaskooleilla ja 

erilaisilla koneellisilla rumpuseuloilla. Tä-

mä menetelmä kiellettiin 1880- luvulla,  

koska se kulutti paljon vettä, tuhosi ja 

muutti ympäristöä. 

 Pahinta tuhoa aiheutui vesistölle; liete 

levitti elohopeaa ja muita myrkkyjä, tukki 

virtaukset, tappoi jokien elämän. Califor-

nia River yhtyy Sacramento Riveriin osa-

valtion pääkaupungin kohdalla ja tämä 

valtava vesistöalue luo perustan koko Ka-

lifornian elämälle, viljelyksille ja vesi-

huollolle.  

Siksi kullankaivua ja kaivosteollisuutta 

ryhdyttiin tiukasti säätelemään jo 1800-

luvun lopulla kuten muutakin ympäris-

töön vaikuttavaa ihmisen toiminta. Nyky-

ään pienimuotoinen kullanhuuhdonta vas-

koolilla on lähes jokamiehen oikeus ret-

keily- ja luonnonsuojelualueilla. 

Kultaryntäys vaikutti suuresti osavaltion 

asuttamiseen, väestön etniseen moninai-

suuteen, kulkuyhteyksien rakentamiseen, 

lainsäädäntöön, elinkeinoihin, mutta toi-

saalta tuhosi alkuperäiskansan, intiaanien, 

elämän ja kulttuurin. 

Lastut lensivät Suomeenkin 

Kultaryntäyksellä on suuri vaiku-

tus myös Venäjän keisarikuntaan 

kuuluneeseen autonomiseen Suo-

meen. Loviisalainen perämies 

Fredrik Grönholm toi kullan-

kaivun tiedon ja taidon Suomeen 

ja Ivalojoelle 1870 oltuaan mui-

den merimiesten mukana yhdek-

sän vuotta Kalifornian kultamail-

la. Monet lait, asetukset ja mää-

räykset sovellettiin meille Kali-

forniasta. Suomi otti pienen aske-

leen kohti läntistä maailmaa antamalla 

kaivuoikeuden ”jokaiselle hyvämaineisel-

le Suomen ja Venäjän miehelle, Moosek-

senuskoiset siitä pois lukien”.  Jalometal-

lit kuuluivat siihen saakka hallitsijoille, 

mutta venäläisten painostuksesta huoli-

matta Suomen senaatti hyväksyi amerik-

kalaisen oikeuskäytännön. 

Placervillessä pidetään kesällä 2016  kul-

lanhuuhdonnan maailmanmestaruuskil-

pailut, jotka saivat alkunsa Lapista ja Tan-

kavaarasta 1970-luvun puolivälissä. Kiso-

ja pidettiin useana vuonna aluksi Suomes-

sa, mutta ne johtivat kullankaivajien kan-

sainväliseen yhteistyöhön ja sitä kautta 

Valtavat vesitykit koristavat  tieristeuksiä ja pihapuutarhoja 

Suomalainen kullanhuuhtoja American Riverillä keväällä 

2014, keskellä erämaata, lähimmälle tielle on noin 300 

metriä– mutta 100 metriä ylöspäin 
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mestaruuksista mitellään joka vuosi eri 

maassa. Suomalaiset ovat voittaneet mes-

taruuksia useissa sarjoissa kullan vaskaa-

misen nopeudessa ja taidoissa. 

 

Kultatie 49 huokuu historiaa 

Keskeisimmät Kalifornian kultaryntäyk-

sen nähtävyydet sijoittuvat runsaan 200 

km matkalle tien numero 49 varrelle. Ni-

mensä se on saanut kultaryntäyksen alka-

misvuodesta. Tie kulkee etelä-

pohjoissuunnassa San Franciscosta koilli-

seen Kalliovuorten, Tahoejärven  ja Yose-

miten suuntaan El Doradon, Placervillen, 

Nevadan ja Sierran maakunnissa. 

Vanhat muutaman sadan asukkaan kylät ja 

hieman suuremmat pikkukaupungit ovat 

täydellisiä vastakohtia Piilaakson teknolo-

giakeskuksen ja suurkaupunkien kiireille 

ja arkkitehtuurille.   Kullankaivu ja eloku-

vista tuttu Villi Länsi  on esillä kaikkialla; 

museoita ja muistomerkkejä, nähtävyy-

deksi kunnostettuja koneita ja laitteita, 

museoita, vanhoja rautateitä, upeita kan-

sallispuistoja ja retkeilyalueita. 

Aloitimme tutustumisen koko maailmaa 

ravisuttaneeseen kultaryntäykseen maalis-

kuun lopulla 2014 vuokraamalla auton 

San Franciscon lentokentältä. Sieltä mat-

kattiin noin 200 km itään kohti Yosemiten 

kansallispuistoa ja kultatie 49:n risteystä. 

Tästä alkoi se kadonnut maailma, jota 

olimme tulleet etsimään. Muutaman sadan 

asukkaan  

Jamestownissa pääkatu oli kuin vanhasta 

villin län-

nen eloku-

vasta re-

päisty. Iä-

käs, valko-

tukkainen 

sheriffi toi-

mi myös 

matkailu-

neuvojana 

ja opasti 

viereiseen 

parturiin, 

jonka seiniä 

koristivat  

vanhat va-

lokuvat 
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kultaryntäyksen vuosilta ja  takahuoneeseen  

johtava painava rautaovi kertoi talon värik-

käästä menneisyydestä.  Kolmannen polven 

kullankaivaja piti pääkadulla kulta- ja rauta-

kauppaa sekä esitteli auliisti kultaa ja järjes-

tämiään kullankaivuretkiä. Kaupungin lai-

dassa tietoiskuna uuden aikakauden tulosta 

on museorautatie ”Railtown 1897”- puistos-

sa, josta pääsee myös museojunan kyytiin. 

Nopeasti opimme tekemään matkaa hitaasti, 

kyselemään ja vierailemaan matkailijan 

opastuspisteissä. Poikkesimme neuvojen pe-

rässä valtateiltä, kävimme keskeisillä kulta-

ryntäyksen kohteilla, jotka oli taidolla en-

tisöity ja elävöitetty osavaltio puistoiksi 

matkailijoille, koululaisryhmille ja partio-

laisille; Columbia, Indian Grinding Rock, 

Marshall Gold Discovery, Empire Mi-

ne , Melakoff Diggins. 

Jokainen tien varren kaupunki tuo voi-

makkaasti esille syntyhistoriaansa kulta-

ryntäyksen kaoottisina vuosina; Sonora, 

Angels Camp, Mokalumne Hill, Sutter 

Creek, Amador City, Placerville, Au-

burn, Grass Walley, Nevada City jne. 

Yöpymispaikka löytyi ennalta varaamatta 

vanhojen kaupunkikeskustan hotelleista. 

Kerran erehdyimme väsyneinä ottamaan 

huoneet uudemman ajan motellista, mutta 

kokemus jäi äänierityksen ja palvelun 

puutteen takia ainutkertaiseksi. Haimme 

Suomalainen kirjailija tutustuu kiireettömään elämään Mark 

Twainin kotikaupungissa Markin keinutuolissa 

National Hotel Nevada Cityssä 

Näiden kivien välistä on kaivettu satoja grammoja kultaa 

Columpiassa 
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pääteiden sivusta esille pienetkin nähtä-

vyydet, kylätiet ja lehmipolut ja navigaat-

torin opastuksen loppuessa harhauduim-

me lehmipoluille ja vuoristoteille. 

Kullankaivu on Kaliforniassa kuten muis-

sakin osavaltioissa suosittu harrastus ja 

ammatti.  Kullankaivuyhdistyksissä on 

kymmeniätuhansia jäseniä. Alan messut 

Placervillessä ja Lancasterissa antoivat 

selkeän kuvan nykyisyydestä; kultaa, koru

- ja jalokiviä, uusia laitteita, työkaluja, 

kaikenlaisia keksintöjä, joilla kullanetsijä 

aarteita maaperästä etsii ja kaivaa.  

Osallistuimme Amerikan suurimman kul-

lankaivulehden retkelle Iowa Hill-

vuorille, jossa on sekä nykypäivän kaivos-

toimintaa että lakkautettuja kultakaivok-

sia. 

Suosituin kullanetsintäväline oli metal-

linilmaisin ja laitteiden kirjo oli todella 

moninainen; lapioita, rännejä, vaskooleja, 

monenlaisia rumpuja ja seuloja, pumppu-

ja, letkuja, harjoja, raappoja ja koukkuja, 

joilla tutkittiin ahtaimmatkin kalliokolot 

ja halkeamat. Toinen ryhmä muutaman 

kilometrin päässä perehtyi  pienkaivostoi-

Robert Woods Sacramentosta käyttää kullanetsin-

tään metallinilmaisinta ja hänen asusteensa on tar-

koin suunniteltu tähän työhön. 
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mintaan. Kultaryntäyksen perintöä on 

myös se, että Kaliforniassa sijaitsevat 

maailman johtavat kullankaivuvälineiden 

valmistajat, joiden markkinat ulottuvat 

kaikkialle maailmaan.

Kisakaupunki Placerville – kul-

lasta syntynyt 

Kullanhuuhdonnan MM-kisakaupunki 

2016 syntyi Kalifornian kultaryntäyksen 

kiihkeimpinä vuosina 1848 – 1850 kuten 

monet muut kultatie 49 tuntumassa olevat 

kylät ja kaupungit. Runsaan 10 000 asuk-

kaan pikkukaupunki on täynnä  kulta-

vuosien muistoja ja se kuuluu El Doradon 

maakuntaan. 

Kultaa nykyisen kaupungin kohdalta löy-

tyi heti ryntäyksen puhjettua ja paikka ni-

mettiin Dry Diggingiksi eli ”kuivaksi kai-

vupaikaksi”.  Vuoden päästä paikka sai 

uuden nimen Hangtown, Hirttokaupunki. 

Kullan-

kaivajien 

yhteisö 

vangitsi ja 

hirtti 1849 

kolme mek-

sikolaisen 

kullan-

kaivajan 

ryöstänyttä 

miestä. Toisen 

tarina mukaan 

hirtettäviä oli 

kaikkiaan neljä 

ja he olivat 

ryöstäneet peli-

luolan kassasta 

600 dollaria. 

Pari vuotta 

myöhemmin 

samaan suu-

reen tam-

meen hirtet-

tiin uusi 

rosvo. Hirttokaupungin nimi ei kelvannut 

paikalle muuttaneille uusille asukkaille, ja 

uudeksi nimeksi päätettiin Placerville. 

Hirttopaikka sijaitsee aivan nykyisen kul-

takaupungin keskustassa. 

Placervillen keskustaa 

Placervillen/Hangtown 

Kaivupaikkamme oli entisellä vesisuihkukentällä. Yläku-

vassa näkyy jyrkkä soraseinämä, joka on tehty ve-

sisuihkulla, rinne on pysynyt yli sata vuotta. Alas on 

tehty vielä luola.  Automme on yläkuvan jyrkänteen reu-

nalla. Vähän hirvitti.  o 
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Äskettäin edesmennyt toimittaja Veli-

Pekka Jarva  kertoo Kullankaivaja-

lehdessä julkaitussa jutussaan Placerville 

kultahistoriaa näin: 

Ensimmäisten joukossa kultaa seudul-

ta olivat etsimässä kesäkuussa 

1848  Perry McCoon, William 

Daylor ja Jared Sheldon. He löysi-

vät Weber-joen sivuhaarasta  30 

metrin mittaisen rotkon, jolla oli 

leveyttä runsas metri ja syvyyttä 

puolesta metristä metriin. Tästä 

pienestä rotkosta nousi viikossa 

kultaa noin 17.000 dollarin arvos-

ta siitäkin huolimatta, että miehet 

joutuivat kantamaan maa-aineksen 

veden kauaksi vaskattavaksi. Puro 

sai nimekseen Hangtown Greek ja 

se kulki nykyisen kaupungin halki.  

Tieto tietenkin levisi, ja ”Kuivien kai-

vausten” kultaleirissä oli jo joulu-

kuussa 1848 pystyssä viitisenkym-

mentä hirsikämppää, telttoja ja 

muita "asumuksia". Kuivien kaiva-

usten rotkoja ja notkoja kaivoivat 

sadat miehet. Ja kultaa löytyi! En-

simmäisen kaivuvuoden aikana 

saatiin  Placervillen pääkadusta 

(Main Streetistä) etelään olleesta 

rotkosta miljoonan dollarin arvos-

ta kultaa. Toinen miljoonan dolla-

rin kultasaalis saatiin pääkadusta 

pohjoiseen olevasta rotkosta. 

Eikä siinä kaikki. Yhden tarinan 

mukaan Hangtown Creek -puron 

varrelta otettu vaskoolillinen savea 

tuotti 75 unssia eli noin 2.250 

grammaa kultaa. Eräässä rotkossa 

taas oli pelkästään sentin tai kah-

den kokoisia hippuja. Yksi tarina 

kertoo naisesta, joka maastossa 

kulkiessaan löysi 16-paunaisen, 

siis 7,264 kilon painoisen isomuk-

sen. Sen hän tarjosi paistinpannus-

sa miehelleen päivälliseksi. 

Weber-joen kullan löysi Charles We-

ber keväällä 1848. Placervillestä 

jonkin matkaa etelään sijaitsevan 

joen partaalle hän perusti yhdessä 

intiaanipäällikkö Jose Jesuksen 

kanssa pienen kauppapaikan, jossa 

hän vaihtoi halpoja kauppatava-

roita intiaanien hänelle tuomiin 

kultahippuihin. Ilmeisesti näiden 

intiaanien kautta tieto kullasta vä-

littyi eteenpäin, jolloin ryntäys 

Placervillen seudulle alkoi. 

1850-luvun puolivälistä lähtien aina 

1870-luvulle asti käytettiin vesityk-

kejä sortamaan kultapitoista maata 

kukkuloiden ja vuorten syrjiltä 

huuhdottavaksi. Niinpä muuan 20 

aarin Coon Hollow -niminen valta-

us tuotti 5 miljoonaa ja Spanish 

Hillin alue 6 miljoonaa dollaria. 

Kultaa sisältävien kvartsijuonien lou-

himinen ja kvartsin murskaaminen 

kullan erottamiseksi alkoi käsipe-

lillä vuonna 1852, mutta varsinai-

nen louhoskausi alkoi 1880-luvulla 

ja kesti noin vuoteen 1915. Sen jäl-

keen louhinta jatkui vähäisenä 

1930-luvulle asti. 

Placervillen alueen kokonaistuot-

toa ei ole arvioitu, mutta yksin pla-

cereiden lasketaan tuottaneen 

kaikkiaan noin 25 miljoonan dolla-

rin edestä kultaa. 

. 

Pariinkin kertaan ystävälliset puistonvartijat neuvoivat mei-

tä. Tässä kuitenkin puhuttelu, kun erämaaparkkipaikalla kul-

jettaja oli jättänyt navigaattorin ikkunaan kiinni ja laukustakin 

pilkotti olutpullon korkkeja. 

Pitkäkyntiset iskevät helposti yksinäisillä parkkipaikoilla tu-

ristien autoihin. 
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Kuvia Placervillen kultamessuilta 



KUVIA vanhoista koneista ja laitteista Route 49 varrelta James Townista Nevada Cityyn 

PELTON-TURBIINI on vuosisadan keksintä 1800-luvulla. Sen avulla pyöritettiin erilaisia työkoneita ja se toimi sähkö-

generaattorin voimanlähteenä. Pyörän ulkokehällä on ”kuppeja”, joihin suihkutettiin vettä. Pyörän akselinkautta voi-

ma siirrettiin eri laitteille. Pelton-turbiineja oli kaikenkokoisia museoissa, tienvarsilla sekä puutarhakoristeina. 



 

KUVATE 
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Kullanhuuhdonnan MM-kisat 2016 pide-

tään syysuun 11.-18. päivinä runsaan 4 

km päässä Placerville keskustasta sijaitse-

vassa messu- ja urheilupuistossa, jossa 

sijaitsee myös El Doradon County Mu-

seum, maakuntamuseo, jossa on runsaasti 

alueen kultahistoriaan, intiaanikulttuuriin, 

lännen valloitukseen jne. liittyvää esineis-

töä. 

Kalifornian kultaryntäyksen keskeisimmät 

nähtävyydet ja muistomerkit löytyvät Pla-

cervillen lähettyviltä. Alkusysäyksen an-

tanut Suttonin sahamylly puistoineen on 

noin 14 km päässä kultatietä 49 luotee-

seen. Upeaan kultakaupunki Auburniin on 

matkaa noin 48 km ja sen lähettyvillä on 

useita ulkoilu- ja luonnonsuojelualueita 

vanhoilla kullankaivupaikoilla.  

Niissä kultaa saa vapaasti huuhtoa vas-

koolilla maata kaivamatta. Tien varrella 

on kymmenkunta viehättävää kultaryntä-

yksen synnyttämää villin lännen kaupun-

kia. 

Muutamia etäisyyksiä Placervillestä: 

San Francisco 210 km, Sacramento 

79 km, Los Angeles 684 km, Salt 

Lake City 1030 km 

Lisätietoja  löytyy  nettisivuilta 

www.kultahippu.fi/kalifornia-2014/ 

Tämän verran löytyi kultahippuja kuudesta vaskoolli-

sesta soraa American Riverillä 

,Auburnin keskustassa on kullankaivajapatsas 

Placervillen messuhalli on myös MM-kisojen pitopaikkana syyskesällä 2016 


