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Kotimaisten lännenelokuvien harvalukuisessa joukossa Kultajuna Fort Montanaan (1985) on 

lähes unohtunut harvinaisuus. Katsauksessa tarkastellaan länkkärin mielenkiintoisia 

taustoja, tuotantovaiheita ja vastaanottoa tärkeimpien toimijoiden näkökulmasta. 

Kuva 1. Kultajuna © Museorautatieyhdistys ry. 

Lännen elokuvia on aikoinaan kuvattu ympäri maailmaa. Länkkäreitä on tehty niin Italiassa, 

Ranskassa, Intiassa kuin Japanissa. Jopa rautaesiripun takana Neuvostoliitossa ja Itä-

Euroopassa länkkärit olivat suosittuja ja omaa tuotantoa tehtiin tasaiseen tahtiin. Laajemmin 

kysymys oli populaarikulttuurin amerikanisaatiosta, jonka vaikutus voimistui välittömästi 

toisen maailmansodan jälkeen. Villin lännen kuvasto näkyi elokuvien rinnalla myös vähän 
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kaikkialla sarjakuvista, televisiosarjoista, lautapeleistä ja kaunokirjallisuudesta alkaen. 

Yhdysvaltojen ulkopuolella tehdyt elokuvat ovat sikäli kiinnostavia, että ne ovat paikallisten 

vaikutteiden vuoksi varsin omaleimaisia. Näin voidaan sanoa myös kotimaisista 

lännenelokuvista, joita ilmestyi hieman laskutavasta ja tulkinnasta riippuen noin puolen 

tusinaa vuosina 1944–1985. 

Varhaisin kotimainen tuotanto oli Jorma Nortimon ohjaama Herra ja ylhäisyys (1944). 

Meksikoon ja Väli-Amerikkaan sijoittuneen seikkailu- ja komediaelokuvan pääosissa nähtiin 

Tauno Palo ja Regina Linnanheimo. 1950-luvulta voidaan nostaa esiin Pekka ja Pätkä 

ketjukolarissa (1957), josta reilut puolet sijoittuu Villiin länteen. Kotimaisen ja 

amerikkalaisen kulttuurin rajapinnalle tulee myös Aarne Tarkaksen ohjaama ja Suomen 

Lappiin sijoittuva Villi Pohjala -trilogia (1955, 1963). Pohjoista eksotiikkaa ja mytologiaa 

yhdistänyt trilogia lähinnä mukaili lännenelokuvien kuvastoa. Myöhemmin lajityypistä 

kiinnostui myös kotimaisen komedian suurmies Spede Pasanen. Hänen käsikirjoittamansa ja 

tuottamansa Speedy Gonzales – noin seitsemän veljeksen poika (1970) oli suhteellisen 

laadukas ja hieman suosittua Bonanza-länkkärisarjaa mukaileva kokonaisuus. Ohjaustyöstä 

vastasi Ere Kokkonen ja Pasanen veti myös elokuvan pääroolin. Elokuvan vanavedessä 

ilmestyi toinen Spede Pasasen ja Vesa-Matti Loirin ohjaama, varsin improvisoitu 

lännenkomedia Hirttämättömät (1971). 

Ajallisesti seuraavana ilmestynyt – ja tässä katsauksessa tarkemmin esiteltävä – Kultajuna 

Fort Montanaan (1985) on viimeisin aito kotimainen lännenelokuva, joka tehtiin 

poikkeuksellisesti harrastajavoimin. Vaatimattomista lähtökohdista tuotettu ja lähinnä ei-

kaupallinen Kultajuna Fort Montanaan on ymmärrettävistä syistä jäänyt varsin vähäiselle 

huomiolle. 

Kultajuna Fort Montanaan nousi nimenä uudelleen esille, kun tähän WiderScreenin 

teemanumeroon oltiin etsimässä kirjoituksia uusista kiinnostavista aiheista. Kukaan ei ollut 

nähnyt elokuvaa ja monet eivät olleet edes tietoisia sen olemassaolosta. Yleinen kiinnostus 

heräsi ja se haluttiin ensin näytille. Tiedustelujen jälkeen selvisi, että elokuvan alkuperäiset 

U-Matic-kasetit löytyivät arkistoituna Turusta. Kulttuurihistorian professori Hannu Salmen 

avustamana toimituskunta onnistui saamaan digitoidun version elokuvasta. Tämä katsaus on 

ensimmäinen aihetta käsittelevä perustutkimus. Mitkä ovat tämän kiinnostavan elokuvan 

tausta ja tuotantovaiheet? Entä millaisen vastaanoton se aikoinaan sai? 

Länkkäri-innostusta Aurajoen rannoilla 

Turun yliopiston kupeessa sijaitsevaan Turun ylioppilaskylään oli 1980-luvulla rakennettu 

oma kaapelitelevisiojärjestelmä. Siitä vastasi häkellyttävän aktiivinen, vuonna 1984 aloittanut 

Kylä-TV ry, joka tuotti ylioppilaskylän asukkaille viikoittain noin 2 tunnin verran ohjelmaa. 

Juonnetut lähetykset koostuivat tyypillisesti konserttien ja tapahtumien taltioinneista. 

Kaapelitelevisio pyöri 15 000 markan vuosibudjetilla ilman mainostuloja. Muualla 

yliopistokaupungeissa ei vastaavaa toimintaa ollut. Kuvaukset ja leikkaukset tehtiin tuohon 
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aikaan jo vähän vanhentuneella U-Matic Lowband -järjestelmällä, jota ammattilaiset eivät 

enää käyttäneet. 

Vuonna 1985 valmistunut Kultajuna Fort Montanaan oli Kylä-TV:n ylivoimaisesti haastavin 

hanke. Se oli aikaansa nähden hämmästyttävä suurponnistus amatööreiltä, joilla oli 

käytettävissään täysin minimaalinen budjetti. Ällistyttävän hankkeen tärkeimpinä 

organisaattoreina toimivat Veijo O. T. Järvinen ja Rauno Halme. 

 

Kuva 2. ”Tämä on ammattilaisten työtä”. Frank Dillinger (Rauno Halme). 

Kultajuna Fort Montanaan on juoneltaan puhdasverinen lännenseikkailu. Keskuspaikkana on 

1800-luvun lopun Montanan levoton rajaseutu. Eversti Mortimer MacPattonin (Veijo 

Järvinen) johtama ratsuväki on komennettu rauhoittamaa seutua. Hän on menossa naimisiin 

senaattori Rockemüllerin (Pekka Nieminen) tyttären Patrician (Pilvikki Kause) kanssa ja 

uskoo näin pääsevänsä jatkamaan uraansa Washingtonissa. Senaattori on lähdössä Fort 

Montanaan tyttärensä häihin ja mukaansa hän ottaa ison kultalastin, joka on tarkoitettu 

intiaanien maiden pakkolunastukseen. Paikalliset lainsuojattomat saavat kuitenkin vihiä 

kultalastista. Angelica Smithin (Pia Ojuva) johtama ryöstäjäjoukko onnistuu kaappaamaan 

lastin ja seuraa huima takaa-ajo läpi erämaiden. Sheriffi John MacPattonin (Veijo Järvinen) 

ahdistellessa luodit laulavat, dynamiitit paukkuvat ja nyrkit puhuvat – ja samalla viskiä kuluu 

litratolkulla. Välissä pistäydytään pikavisiitillä päällikkö Standing Hornin (Kari Kinnari) 

crow-intiaanien kylässä ennen ratsuväen ratkaisevaa hyökkäystä. 
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Kuva 3. ”Kunpa minulla olisi edes kunnon tiedustelijoita!”. Mortimer MacPatton (Veijo Järvinen). 

Veijo Järvisen ja Rauno Halmeen mukaan ajatus täyspitkän lännenelokuvan tekemisestä oli 

osittain sattumaa. Helmikuussa 1985 Kylä-TV:n aktiivit olivat viettämässä kosteaa 

ravintolailtaa ja kokoontumisen aikana mietittiin tulevia kuvaushankkeita. Idea 

lännenelokuvan tekemisestä herätti kiinnostusta ja Rauno Halme suunnitteli alustavan 

synopsiksen omien sanojensa mukaan ”lautasliinalle”. Harri Mäkinen työsti ohjaajaksi 

valitun Halmeen tekemästä synopsiksesta käsikirjoituksen rungon. Rauno Halmeen ja Veijo 

Järvisen mukaan kukaan Kylä-TV-aktiiveista ei ollut intohimoinen lännenelokuvan ystävä, 

mutta lajityyppi oli tuohon aikaan muuten yleisesti suosittu. Historianopiskelijana Veijo 

Järvinen oli tosin taustansa vuoksi kiinnostunut Villin lännen ajasta ja lajityypissä tuntui 

olevan muutenkin potentiaalia: 

”Mietittiin että mistä saadaan oikein komea juttu, missä olisi hevosia ja kaikkea. Länkkäristä 

saadaan ainakin kunnon spektaakkeli ja mä kun tiesin etukäteen, että pystyn järjestämään 

mitä tahansa minne tahansa halvalla tai ilmaiseksi, niin näistä lähtökohdista oli helppo lähteä 

liikkeelle”. 

Halmeen mukaan: ”tunnelmaa käsikirjoitukseen otettiin 1950-luvun länkkäreistä, mutta 

mitään yksittäistä elokuvaa ei valittu esikuvaksi”. Järvinen on tosin muistellut, että 

lännentelevisiosarja Alias Smith and Jones (1971–1973) olisi ainakin osittain vaikuttanut 

roolihahmojen suunnitteluun. Hankkeen toteuttaminen tiedettiin haasteellisiksi, mutta ohjaaja 

Halmeen mukaan ”asetimme tavoitteemme sellaisiksi, että olisimme parempia kuin Spede 
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Pasanen. Lähtökohtana oli, että tekisimme oikean, täysverisen Suomi-länkkärin”. Harri 

Mäkinen vahvistaa myös tämän: ”Kyllä siinä alusta lähtien tehtiin ihan vakavissaan 

hommia”. 

Ensimmäisessä ideointikokouksessa ja heti sen jälkeen Veijo Järvinen alkoi miettiä sopivia 

kuvauskohteita ja rahoitusta. Budjettiin saatiin raavittua kasaan 12 000 markkaa eri lähteistä. 

Suurin yksittäinen apuraha myönnettiin Turun kaupungin kulttuuritoimelta, jonne Järvisellä 

oli yhteyksiä. 

Elokuvan näyttelijät ja muut työntekijät rekrytoitiin lähipiiristä, suuri osa pääsi mukaan vain 

ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi. Joukossa oli paljon nuoria yliopisto-opiskelijoita, joilla 

vain muutamalla oli kokemusta näyttelemisestä ylioppilasteatterin puolelta. Ainoa 

ammattilainen oli tuolloin Riihimäen teatterissa toiminut Kari Kinnari, joka nähtiin 

intiaanipäällikkö Standing Hornin roolissa. Kultajuna Fort Montanaan -elokuvan 

erikoisempia piirteitä on, että pääosaa esittävä rosvojoukko koostuu naisnäyttelijöistä (Pia 

Ojuva, Virpi Nieminen ja Pia Florin). Ratkaisulla ei ollut kuitenkaan mitään revisionistisia 

päämääriä. ”Naiset jouduttiin pistämään roistojen rooleihin, koska tiedettiin jo etukäteen he 

olivat ainoita, jotka osasivat ratsastaa”, Veijo Järvinen muistelee. Kuriositeettina 

mainittakoon, että lyhytaikaisena äänimiehenä toimi Petri Pykälä, joka nykyään tunnetaan 

paremmin nimellä Ilkka Remes. 

 

Kuva 4. ”Voi olla etten viihdy täällä [vankisellissä] kovinkaan kauaa”. Angelica Smith (Pia Ojuva). 
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Kuvaukset tapahtuivat kesäloma-aikaan. Harri Mäkinen lähetti aina käsikirjoituksen uudet repliikit 

ennakkoon ja kuvaukset suoritettiin viikonloppuisin porukalla suunnitellun juonirungon mukaan. 

Käsikirjoittaja Harri Mäkisen mukaan ”mitään yhtenäistä, yksityiskohtaista käsikirjoitusta ei ollut 

missään vaiheessa. Tilanne eli aina sen mukaan missä satuttiin kuvaamaan”. Turun, Kaarinan, 

Vehmaan ja Liedon ohella elokuvaa kuvattiin erityisesti Jokioisten museorautatiellä ja Ypäjän 

hevostalleilla. Intiaanikyläkohtaus kuvattiin Tampereen Ukkoskarhun intiaanileirillä Maisansalossa, ja 

kaukaisin kohde oli Ruotsin Enhörnassa sijainnut Villin lännen kaupunki Fort Apache. Tuotannossa 

apua tarjosivat myös Suomen puolustusvoimat ja Museorautatieyhdistys. Käytössä olleet aseet 

lainattiin keräilijöiltä, ratsuväen siniset univormut saatiin ilmavoimilta – keltaiset raidat ratsuväen 

univormujen housuihin tosin jouduttiin ompelemaan erikseen käsin. Ratsastuskohtauksiin antoivat 

apua myös Valtion ratsastusopiston kouluratsastuskurssin oppilaat sekä Satakunnan tykistörykmentin 

perinneyhdistys, joka tarjosi käyttöön myös vanhat tykkivaljakot. Yhdysvaltojen lippu lainattiin 

suurlähetystöstä, josta Veijo Järvisen mukaan vähän kyseltiin, että ”eihän tässä tehdä sitten pilkkaa 

Yhdysvalloista tai muusta?”. Tekijät vakuuttivat, että elokuvassa kyllä vähän juopotellaan ”mutta ei 

siinä sen pahempaa näy”. 

Kuva 5. Vauhtia ja toiminnallisia kohtauksia Jokioisten museorautatiellä. © Museorautatieyhdistys ry. 

Paikan päällä kuvausten organisoiminen vaativat huomattavia taitoja, koska aikaa oli hyvin 

niukasti käytettävissä päivää kohti. Veijon mukaan: ”Tavallisesti sovittiin kuvauspaikalla 

kunnan päättäjien kanssa, että saatiin joku koulurakennus käyttöön. Patjat vaan laitettiin 

lattialle, neuvoteltiin jonkun ruokapaikan kanssa ruokailut ja sitten lähdettiin kuvaamaan.” 

Jokioisissa museorautatiellä kuvattiin kahteen kertaan. Yllättävien hankaluuksien ilmetessä 

jouduttiin turvautumaan jopa raakaan lihasvoimaan: 
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”Jokioisissa vanhaa höyryjunaa lämmitettiin ja silloin huomasimme, että raiteilla oli 

junanvaunu ja vielä ylämäessä. Kalkuloin nopeasti, että päivän kuvaukset menevät pieleen 

kun ei saada resiinaa käyttöön. Totesin vaan siinä kuvausporukalle, että nyt ei auta muuta 

kuin mennä työntämään junanvaunu asemalle, jotta resiina saadaan nostettua raiteille ja 15 

hengen porukassa näin myös tehtiin. Melkoinen voimainponnistus se oli.” 

Kuvauspaikkojen haasteellisuutta lisäsi modernin asuinympäristön rajaaminen pois kuvista 

(missä ei aina onnistuttu), ja aidon länkkäritunnelman löytäminen maisemasta, joka koostui 

enimmäkseen kotimaisesta mäntymetsästä ja pusikosta. ”Emme kuitenkaan halunneet mennä 

Yyterin dyyneille hakemaan lännenelokuville tyypillistä aavikkomaisemaa. Annettiin vaan 

mennä, koska kysymys oli kuitenkin Suomi-länkkäristä”, Halme on muistellut. 

Aluksi tuotantotiimi ja näyttelijät olivat sopineet tiukasta työnjaosta: ohjaaja ohjaa, tuottaja 

tuottaa ja näyttelijät näyttelevät. Tästä sinällään varsin järkevästä periaatteesta oli kuitenkin 

pakko luopua. Esimerkiksi Veijo Järvinen joutui puuttumaan ohjaukseen, leikkaukseen ja 

näyttelemään kahdessa roolissa. U-Matic-kalustolla filmin kuvanlaatu oli parhaimmillaankin 

kohtuullinen, mutta äänitykset tuottivat valtavasti ongelmia ja laitteet olivat jatkuvasti 

kovilla. Nauhalle tuli paikoin liikaa hälyääniä ja näyttelijöiden puhetta ei tahtonut välillä 

erottaa. Halmeen mukaan tästä syystä osa kuvatuista kohtauksista jälkiäänitettiin ja jälki oli 

usein ”aika pökkelöä”. ”Horror, horror”, Veijo Järvinen on muistellut (Francis Ford 

Coppolan Ilmestyskirja. Nyt -elokuvan kaoottisiin kuvausolosuhteisiin viitaten) stressaavaa 

työilmapiiriä, joka korostui erityisesti hankkeen loppuvaiheessa. 

Kuva 6. Kuvauskalustoa testaillaan Jokioisissa. © Museorautatieyhdistys ry. 
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Vaikeuksista huolimatta filmi saatiin lopulta purkkiin 12 täyden kuvauspäivän jälkeen. 

Leikkausvaiheessa syntyi vielä vääntöä siitä, kuinka pitkään elokuvaan oikein tähdättiin. 

Rauno Halme kannatti lyhennettyä ja jäsennellympää versiota, mutta Veijo Järvisen 

päätöksellä pituudeksi tuli lopulta lähes kaksi tuntia. Lopputulokseen Veijo Järvinen oli 

kuitenkin hyvin tyytyväinen: 

”Kohtalaisen hyvin lennätetään pääjuonta eli junaryöstöä ja ratsuväki ja intiaanit toimivat 

ikään kuin sivujuonena. Olin ihan ylpeä siitä, miten nerokkaasti kaikki toimi. Kultajuna ei 

ollut mikään Speden hiekkakuoppajuttu, vaan tässä oli ihan oikeasti mietitty asioita”. 

Kultajuna Fort Montanaan sai ensiesityksensä marraskuussa 1985 Turun yliopiston 

Hammaslääketieteen suuressa auditoriossa. Harri Mäkinen on muistellut, että ”tekijäporukkaa 

jännitti hirveästi ennen esitystä… tulisiko porukkaa paikalle ja millainen olisi vastaanotto?” 

Elokuvaprojektin maine oli kuitenkin tuossa vaiheessa kiirinyt pitkin kampusta, ja tekijät 

olivat hämmästyneitä, kun sadoittain katsojia pyrki ensi-iltaan. Lopulta järjestäjät joutuivat 

rikkomaan jopa paloturvallisuusmääräyksiä. Halmeen mukaan ”auditorion istumapaikat 

tulivat aivan täyteen ja loput seisoivat käytävillä”. Esityksen käynnistyttyä tekijät pistivät 

lähetyskopissa aluksi tyytyväisenä merkille, että auditorio alkoi täyttyä hilpeästä 

naurunremakasta. Elokuvahan näytti toimivan! Hetken päästä innostunut tunnelma hieman 

laski. Veijo Järvinen on arvioinut tilannetta: ”Huomasimme pian, että ’nynne saatanat nauraa 

puoliksi myös tahattomalle huumorille ja mokille’ kunnes päädyimme olemaan yhtä mieltä 

siitä, että mitäpä väliä sillä on – kunhan nyt nauravat…” 

Kasarikauden Star Wreck 

Lähes kolmekymmentä vuotta ensi-iltansa jälkeen katsojien reaktioita on helppo ymmärtää. 

Länkkärikokemuksena Kultajuna Fort Montanaan on hieman ristiriitainen. Paikoin juoni 

kulkee mallikkaasti ja varsinkin junakohtaukset ovat näyttäviä, mutta muuten 

amatöörimäisyys hallitsee. Erityisesti pitkät dialogit ovat hapuilevia ja sanojakin tuntuu 

välillä unohtuvan. Pitkä juoni kursitaan kasaan usein melko irrallisilla ja epäuskottavilla 

käänteillä. Yksityiskohdat ovat täynnä pieniä mokia. Taistelukohtauksissa cowboyt 

ammuskelevat päättömästi ja ratsuväki hukkaa hattuja rynnäköissä. Omana pikanttina 

yksityiskohtanaan mainittakoon lännenmiesten huulille pikaliimatut viiksentapaiset. 

Musiikkikin koostuu lähinnä spagettiwesterneistä lainatuista klassikkopätkistä – erityisesti 

Morriconea on käytetty ahkerasti. 
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Kuva 7. Pyssytaistelua Fort Apachessa. 

Kunnianhimon puutteesta sen sijaan ei tekijöitä voida syyttää. Niukoista resursseista 

huolimatta jäljestä näkee selvästi, että tekijöillä on ollut aidosti ”tekemisen meininkiä” ja 

hankkeesta on oltu innoissaan. Haasteita ja ongelmia on kierretty luovalla hulluudella. Rauno 

Halmeen mukaan tästä oli todellakin kysymys: ”Kaikista vaikeuksista huolimatta sitä oli 

hauska tehdä.” Harri Mäkinen vahvistaa tämän: ”Hauskaa elokuvan tekoahan se oli… sattui 

ja tapahtui koko ajan… hyvät muistot jäi kesästä 1985”. 

Elokuvassa on vahvan humoristinen – osittain amatöörimäisyytensä vuoksi – mutta parodiaa 

viljellään myös täysin tietoisesti. Välillä huumori osuu maaliin ja välillä mennään päin 

hevostallin seinää. Yliopistolliseen tyyliin mukaan on istutettu pieniä historiallisia vitsejä. 

”En tule laittamaan ratsupiiskaani tuppeen ennen kuin A-komppanian alipäällystö ryhtyy 

käyttäytymään minun mielihalujeni mukaisesti”, toteaa eversti Mortimer MacPatton (Veijo 

Järvinen) läksytettyään alaistaan (viittaus Mannerheimin kuuluisaan 

”miekantuppipäiväkäskyyn”). Vastaavasti, kun lehtimies Stanley ilmoittaa everstille 

lähtevänsä Afrikkaan hän miettii huoneesta poistuessaan mitä sanoisi tohtori Livingstonelle. 

Sivuhenkilöiden nimissä on myös hauskoja viittauksia 1980-luvun populaarikulttuuriin: 

Bobby Ewing (Dallas-televisiosarjasta), Dirty Harry (Clint Eastwoodin näyttelemä Likainen 

Harry) ja Mike Monroe (rock-yhtye Hanoi Rocksin laulaja). 

Rauno Halmeen mukaan parodia on elokuvan väistämätön elementti, koska ”siinähän 

puhutaan suomea, ei se muuta tarvitse”. Parodia on ylipäätään ollut hyvin tärkeä elementti 

harvalukuisissa Suomi-länkkäreissä, mutta yleensä sitä on toteutettu lajityyppiuskollisesti. 

Ruudinsavu-lehden päätoimittaja Juri Nummelin on todennut, että suomilänkkäreitä 

yhdistävä ”parodia on merkki rakkaudesta ja Suomessa on aina rakastettu länkkäreitä”. 
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Tekijöiden lajityyppiuskollisuus on myös pistetty merkille. Nummelin korostaakin, että 

”Kultajuna Fort Montanaan saattaa kaikesta huolimatta olla uskollisin Suomessa tehty 

lännenelokuva”. 

Ensiesityksensä jälkeen elokuvaa näytettiin aluksi Turun ylioppilaskylässä ja myöhemmin 

suurten kaupunkien kaapelikanavilla – tosin Helsinki-TV:llä elokuvaa ei nähty. Tekijöiden 

rahat olivat loppu ja laajempaan levitykseen ei ollut enää varaa. 

Kultajunan näki kaapelikanavalta myös ohjaaja Edvin Laine, joka vaikuttui näkemästään 

siinä määrin, että pestasi Järvisen seuraavana kesänä klaffipojaksi ja 

apulaisjärjestäjäksi Akallisen miehen (1986) kuvauksiin. Laine oli sanonut Veijo Järviselle, 

että hän piti Kultajunassa erityisesti siitä, miten äärimmäisen niukat resurssit oli käytetty 

hyväksi. Muutkin ammattilaiset noteerasivat elokuvan ja myönteisiä arvioita saatiin myös 

Spede Pasaselta ja Lauri Törhöseltä. 

Huonon U-Matic-tekniikan vuoksi elokuvaa ei ollut mahdollista tarjota valtakunnallisiin 

televisiolähetyksiin. Veijo Järvisen mukaan Yleisradio oli kuitenkin alustavasti kiinnostunut 

tarjoamaan resursseja, jos elokuva olisi kuvattu uudelleen tarpeeksi hyvällä kalustolla. 

Järvinen tarttui haasteeseen ja pyöritteli päivitettyä käsikirjoitusta puolen vuoden ajan uudella 

”Nebraska”-työnimellä. Riittävää rahoitusta ei kuitenkaan saatu kasaan ja vähitellen hanke 

kuihtui kasaan. 

Kultajunan esityskierroksen jälkeen tekijäporukalla riitti vielä innostusta jatkaa toimintaa. 

Seuraavana vuonna valmistui vielä kieltolain aikaan sijoittuva ja Elina Jalkasen ohjaama 

elokuva Viskibisnes (1986), jonka Veijo Järvinen tuotti ja Harri Mäkinen 

käsikirjoitti. Viskibisneksen jälkeen nuoret toimijat hajaantuivat kuka minnekin. Monet 

jatkoivat opiskelua ja jotkut heistä työllistyivät myöhemmin media-alalle. Valitettavasti Kylä-

TV:n oma toiminta hiipui. Lopullisen kuolinisku tuli, kun Turun korkeakoulujen 

ylioppilaskunnat päättivät vetää rahoituksensa pois. Rahaa tarvittiin muualle ja oman 

televisiotoiminnan ylläpitäminen todettiin liian kalliiksi. Kylä-TV:n aktiivinen porukka oli 

syystäkin ”käärmeissään” tapahtuneesta. Samoihin aikoihin lännenelokuva oli muutenkin 

ajautunut kriisiin. Veijo Järvisen mukaanKultajunan ilmestyessä lajityypillä oli meneillään 

”kaikkein syvin aallonpohja jollon uskottiin, ettei ikinä enää tulla tekemään lännenelokuvia, 

se on loppu nyt”. 

1980-luvun jälkeen Kultajuna Fort Montanaan vajosi käytännössä unohduksiin, vaikka 

Turussa alan tutkijat ja elokuvaentusiastit toki muistivat sen vielä vuosien päästä. Kiinnostus 

lajityyppiä kohtaan kuitenkin vähitellen elpyi ja sen myötä Suomi-länkkärit noteerattiin taas 

uudelleen. Lähes kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen Kultajuna Fort 

Montanaan esitettiin julkisesti valkokankaalla Suomalaisen elokuvan festivaaleilla Turussa 

vuonna 2013. Festivaalilla näytettiin samassa yhteydessä muita Suomi-länkkäreitä ja lisäksi 

järjestettiin aihetta käsitellyt seminaari, johon Veijo Järvinen osallistui. Vanhoja näyttelijöitä 

näkyi myös yleisön joukossa. Festivaalin ansiosta ”paikallisesta elokuvaharvinaisuudesta” 

kirjoitettiin myös jonkin verran paikallislehdistössä. 
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Kultajuna Fort Montanaan on Suomen elokuvahistorian unohdettu merkkipaalu, sillä sen 

jälkeen ei Suomessa ole enää tehty vastaavanlaista täyspitkää lännenelokuvaa. Se on tällä 

hetkellä edelleen lajityyppinsä viimeisin puhdasverinen edustaja. Kultajuna Fort 

Montanaan on monessa suhteessa oman aikansa Star Wreck: In the Pirkinning (2005). 

Amatöörihankkeena toteutettu täyspitkä scifiparodia Star Wreck, jota edelsi kokonainen sarja 

harrastajaelokuvia, saatiin aikoinaan kasaan käytännössä talkootyöllä ja sen edetessä 

selvitettiin vaikeuksia, joiden edessä monet ammattilaisetkin olisivat nostaneet kätensä 

pystyyn. Motivoituneet harrastajat tarttuivat käsillä olevaan uuteen teknologiaan ja loivat 

omintakeisen elokuvateoksen. Veijo Järvinen näkee myös sosiaalisen yhteyden näiden 

kahden elokuvaprojektien välillä: ”Kaikki onnistuu jos on riittävästi ystäviä ja on riittävän 

nuori. Ei siinä suuria budjetteja vaadita.” 

Vertailut Kultajunan ja Star Wreckin välillä osoittavat miten täyspitkän elokuvan tekeminen 

kengännauhabudjetilla ja vähäisillä resursseilla on mahdollista, jos tekijöiden asenne on 

kunnossa. Erotuksena tietenkin on, että Kultajunan aikaan tekijöillä ei ollut käytettävissä 

digitaalitekniikan ja Internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Ajat ja elokuvatuotannon tavat 

ovat radikaalisti muuttuneet, mutta rakkaus lajityyppiin ja harrastajien innostuneisuus eivät 

ilmiöinä ole kadonnut minnekään. 

  

Kirjoittaja haluaa kiittää Museorautatieyhdistys ry:tä kuvamateriaalista ja välittää lukijoille 

samalla yhdistyksen terveiset: ”Kultajunan tunnelmaan pääsee edelleen Jokioisten 

Museorautatiellä kesäsunnuntaisin. Tervetuloa!” 

http://www.jokioistenmuseorautatie.fi/fi/ 

  

Lähteet 

Kaikki linkit tarkistettu 21.4.2015 

Elokuva 

Kultajuna Fort Montanaan (1985). Tuotanto: KYLÄ-TV r.y. / BY-TV r.f. Tuottaja: Veijo O. 

T. Järvinen. Ohjaus: Rauno Halme & Veijo O.T. Järvinen. Käsikirjoitus: Rauno Halme ja 

Harri Mäkinen. Kuvaus: Jukka Somela, Juha Kaitanen. Äänitys: Teuvo Virtanen, Matti 

Kajala. Leikkaus: Veijo O. T. Järvinen. Kuvaussihteeri: Jorma Kemppainen. Kamera-

assistentti: Sirkka Somela. Miksaus ja jälkiäänitys: Petri Pykälä. Pukusuunnittelija: Kari 

Päiviö. Puvustaja: Elina Jalkanen. Maskeeraus: Erja Tossavainen. Aseet, äänitehosteet: Esa 

Peltonen, Kari Päiviö. Pyrotekniikka: Mika Virtanen. Tekstit ja musiikkivalinnat: Veijo O.T. 

Järvinen. Näyttelijät: Pia Ojuva (Angelica Smith), Virpi Nieminen (Barbara Jones), Pia Florin 

(Maria Gonzalez), Veijo O. T. Järvinen (sheriffi John MacPatton, eversti Mortimer 

MacPatton), Rauno Halme (Frank Dillinger), Harri Mäkinen (Bobby Ewing), Kari Päiviö 

http://www.jokioistenmuseorautatie.fi/fi/
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(kapteeni Schultz), Pilvikki Kause (Patricia Rockemüller), Pekka Nieminen (senaattori 

Rockemüller), Eero Lounela (isä Carillo), Jorma Kemppainen (Henry Morton Stanley, 

lehtimies), Kari Kinnari (Standing Horn, crow-päällikkö), Markku Vähäsalo (Little Big Horn, 

päällikön poika), Matti Kajala (Wounded Head, poppamies), Elina Jalkanen (Little Big 

Hornin äiti), Esa Peltonen (Reno, armeijan tiedustelija), Risto Holma (kapteeni 

Kaltenbrunner, Schreyvogel, best man), Olli-Pekka Kallio (Abe O’Malley), Olli Kingelin 

(David Flanagan), Ari Leino (Jim, senaattorin palvelija), Jouni Nurmi (apulaissheriffi), Ari 

Virta (Yuman vankilan vartija). Pituus: 112 min. 

Haastattelut 

Haastattelijana Petri Saarikoski. 

Veijo O.T. Järvisen puhelinhaastattelu 10.4.2015. 

Rauno Halmeen puhelinhaastattelu 13.4.2015. 

Harri Mäkisen puhelinhaastattelu 20.4.2015. 

Kuvamateriaali 

Museorautatieyhdistys Ry: Kultajuna Fort Montanaan. 

http://vaunut.org/sarja/3078. 

Artikkelit ja blogikirjoitukset 

Teemu Nurmi: Elokuvafestivaaleilla ihmetellään Suomi-länkkäreitä. Turkulainen 3.3.2013. 

http://www.turkulainen.fi/artikkeli/229986-elokuvafestivaaleilla-ihmetellaan-suomi-

lankkareita. 

Markku Reunanen: Suomilänkkärit! Blogikirjoitus 6.7.2014. 

http://www.kameli.net/marq/?p=3306. 

Hannu Salmi: Kultajuna Fort Montanaan. Suomalaisen elokuvan festivaali 

2013.http://www.suomalaisenelokuvanfestivaali.fi/elokuvat/kultajuna-fort-montanaan/. 

Jouko Huhtala: Villi Pohjola, Turun ylioppilaslehti, Tylkkäri. 

http://www.tylkkari.fi/kulttuuri/villi-pohjola. 
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