
Kaivo aavikolla 
käsikirjoitus musiikkivideoon versio 23.7.2019 
 

khts Aika Ääni Kuvat Lokaatio Rekvisiitta yms 

A 00:00 (instrumentaali A) 01 eri kuvia: Vesi virtaa joessa 
02 PK: Vesi valuu padon yli 
03 LKK: Edu kävelee joen rannassa  
04 LK+PLK+PK: Viipale taloa puiden välistä alaviistosta 
(joen rannasta katsottuna) 

Joen ranta 
 
 
(Talon piha) 
 

Kitara? 

B 00:25 Sä sanoit ettet piittaa 
Ja taivas paina mitään 
Olet vahva omillasi 
 
Eikä kukaan oikein tajuu  
tyhjyyden päälle 
Valon jonka jätät palamaan 
Kun poistut matkoillesi 

01 LPK+PLK: Edu istuu, katsoo taloa ja laulaa itsekseen 
 
 
 
Kääntyy laulamaan kameralle 
 
02 LKK: Edu ylittää joen patoa pitkin 
 

Joen ranta 
 
 
 
 
 

Kitara? 
Playback 

C 00:45 Sä et osaa pyytää mitään 
Mutta osaat ottaa sen 
Mikä ruokkii totuutesi 
Yksinkertaisen 
 
Ettei mikään ole oikeastaan 
Sitä miltä näyttää 
Vain tuulen helinöitä 
ja huuruisia öitä 

01 KK+LK Koira haukkuu portilla 
02 LKK: Talo umpeen kasvaneen pihan perällä (HUOM! 
Tulosuunta joenrannasta) 
 
 
03 PLK: Askelia talon pihalla 
04 KK Kissa talon kulmalla 
05 LK Avain on valmiina lukossa, avaimenperä heiluu 
tuulessa, Edun käsi ottaa kiinni avaimesta ja kääntää sitä. 
06 LK Ovi aukeaa 

Talon piha 
 
 
 
 
 

Koira, kissa, 
puutarhatuoli 
 
 
 
avain + ovi 

D 01:08 Jotka vietät vahtien 
Salaisuuksiesi tulta 
Jonka liekit liehuu kirkkaina 
Vasten avaruutta 

PLK 01: Edu laulaa joen rannassa 
 
 
 

Joen ranta Kitara? 
Playback 



 
Ja sun yksinäisyytes  
On kuin kaivo aavikolla 
Sen äärellä oot ehjä 
Eikä taivas paina mitään 

 
 
 
(tämä rivi kameralle) 

E 01:30 (instrumentaali A) A01 Vesi virtaa joessa 
A04 Pala taloa joen rannasta katsottuna 

Joen ranta 
Talon piha 

 

F 01:40 Sä näytit mulle sielus kerran 
Epähuomiossa 
Kun löysit kaukoputkestasi  
Jupiterin kuut 
 
Sä olit hetken läsnä 
Ilmalukon kynnyksellä 
Vasten planeettasi autioita 
Tuulisia öitä 

01 KK Edu astuu eteiseen, josta on monta ovea. 
 
02++ Edu kulkee huoneissa varovasti, availee ovia, 
työntää varovasti jaloillaan tavaroita lattialla. Täytetty 
Lunni katsoo Edua hyllyltä. Keittiön pöydällä on vielä 
kahvinkeitin, astioita, leivänpaahdin yms. 
03 LK: Vesi tippuu hitaasti keittiön hanasta. 
04 LK: Edu poimii keittiön pöydältä avaimen. 
05 LK: Edu katsoo avainta 

Eri huoneita täytetty lunni, 
avain, viherkasvi 
 
Pipetti tms hanaa 
varten 

G 02:00 Jotka vietät vahtien 
salaisuuksiesi tulta 
 
(instrumentaali) 
 
Ja sun yksinäisyytes  
On kuin kaivo aavikolla 
Sen äärellä oot ehjä 
Eikä taivas paina mitään 

01 KK: Edu laulaa joen rannassa itsekseen 
 
 
A01: Vesi virtaa joessa 
 
03 PK: Edu laulaa 
 
(tämä rivi kameralle) 

Joen ranta Kitara? 
Playback 

H 02:23 (instrumentaali A) 01 SKK: Edu astuu huoneeseen, jossa on akvaario. 
Huone on sotkettu, lattialla on karttapallo kumollaan. 
02 LK: Akvaario on ikkunalla, kalat uivat kuin ilmassa 
maisemaa vasten 
03 LK: Edu katsoo akvaariota läheltä ja koskee sitä 
04 LK: Edu pyörittelee karttapalloa. Näkyy että se on 
vanha. 
05 LK: Simpukankuorien järjestelyä hellästi 
06 LK: Edu kääntää kuihtunutta viherkasvia ja löytää 

Akvaariohuone Karttapallo, 
akvaario, kalat, 
vesi, oikea avain, 
viherkasvi, 
simpukankuoria 



(oikean) avaimen. 

I 02:44 (instrumentaali B) 01 LK: Jalka astuu rappuselle 
02 KK: Edu nousee portaat yläkertaan 
03 KK: Edu astuu kameran edestä huoneeseen, jossa on 
lintuhäkki. 
04 KK: Lintu seuraa katseellaan Edua. 
05 LK: Edu katsoo lintua. 
06 PK+ELK: Edu nostaa tuolin selkänojalta varovasti 
vaatteen 
07 LK: Huoneen seinällä naulassa roikkuu avain. 

Portaat 
lintuhuone 

Avain, viherkasvi, 
lintu, lintuhäkki, 
vaate 

J 03:05 Mun maailmassani 
Maailmalopun jälkeen 
Kivet kasvaa kaupungeiksi 
taas 
Ja aika armahtaa 
 
Mutta sinä olet toista maata 
Sulle aika on 
Vain valon vaihtelua 
Päiviä ja öitä 

01 PK: Edu seisoo ikkunalla ja katsoo ulos 
 
02 YK: Joen ranta kuin ikkunasta katsottuna, kuvassa 
ikkunan puite ja tahra lasissa. 
 
03 KK: Kissa ohittaa huoneen oviaukon. 
 
04 LK: Edu väistyy kameran edestä, kuvassa lukittu ovi 
05 PLK: Edulla on kädessä kerätyt kolme avainta 
06 PK: Lintu katsoo häkistään. 
07 LK: Edu valitsee yhden avaimista intuitiolla ja sulkee 
muut nyrkkiinsä. 

Lintuhuone  
 
Joen vastaranta 
 
Lintuhuone  
 
 

Lintuhäkki, lintu, 
kissa, avaimia 
 
Ikkunanpuite ja 
verho 

K 03:25 Jotka vietät vahtien 
Salaisuuksiesi tulta 
Jonka liekit liehuu kirkkaina 
Vasten avaruutta 

01 ELK: Avain työnnetään lukkoon ja käännetään. 
02 KK: Ovi aukeaa huoneeseen, jossa on paljon 
huonekasveja. Ikkuna on auki, tuuli heiluttaa kasveja ja 
verhoja. Ikkunan edessä on kaukoputki suunnattuna ulos. 
Edu astuu sisään. 
03++ LK: Verhot ja kasvit heiluvat tuulessa. Kaukoputki 
näkyy kuvassa. 
 

Käytävä 
Viherkasvihuone 
 

PALJON Kasveja 
Kaukoputki 
Tuuli 

L 3:35 Ja sun yksinäisyytes  
On kuin kaivo aavikolla 

01 LK: Edu laulaa kameralle Joen ranta Kitara? 
Playback 

M  Sen äärellä oot ehjä 01 PLK + ELK: Edu menee kaukoputken luokse ja katsoo Viherkasvihuone PALJON Kasveja 



Eikä taivas paina mitään siihen Meren ranta Kaukoputki 

N 03:48 (instrumentaali B) N01: Kaukaisuudessa kaukoputken läpi näkyy avoin meri. 
A04: Talo joen rannasta katsottuna. 
A02: Vesi virtaa padon yli 

Meri 
Piha 
Joen ranta 

 

O 03:58 
 
 
 

Sun yksinäisyytes  
On kuin kaivo aavikolla 
Sen äärellä oot ehjä 
Eikä taivas paina mitään 

01 KK: Edu laulaa joen rannassa itsekseen 
 
02 LKK: Edu kävelee patoa takaisin 

Joen ranta Kitara? 
Playback 

P 04:10 (viimeinen nuotti) 01 LK: Ulko-oven ja viherkasvihuoneen avaimet välkkyvät 
joen pohjassa 

Joen ranta Avaimet 

 


