
RIIHIMÄKI 
https://www.janimattijuhani.com/wp-content/uploads/
2022/05/07_Riihimäki.mp3 

 Am  
Ei oo, ei oo 
 D   Am  D         Am      
mitään kylmempää, mitään kolkompaa 
 G   Am 
kuin öinen Riihimäki 

Ei oo, ei oo 
Kuin matkakeskus vain, sateessa valonain  
Nukkuu öinen Riihimäki 

 C 
Kadut kaupungilta 
 G 
kaikuu askelmilta 
 Dm    Bb    E7   A7 
jotka vievät yhä kauemmas ja kauemmas ja kauemmas 

D 
Rautatie 
Bm Gm 
Unhoon vie 
E 
Ehkä vielä joskus 
A 
Palaan sinne takaisin 

Rautatie 
Metsään vie 
Joku yö mä vielä 
 E   A   E   Am 
Palaan sinne kuolemaan 

Ei oo, ei oo 
mitään synkempää, mitään tummempaa 
kuin öinen Riihimäki 

Ei oo, ei oo  
Kuin yhden tähden vaan, pullo melankoliaa 
Sammuu öinen Riihimäki 

+ Kertsi 
+ säkeistöä puolisko lopuksi ja vapaavalintainen A-mollihenkinen 
jazz-sointu loppuun. Myös rummuilla. 



VANTAA 
https://www.janimattijuhani.com/wp-content/uploads/2022/04/08-
William-Shatner-Vantaa.mp3 

E - Bm - E 
G - A 

F#m - D - A 
F#m - D - E 

C - D - Em 
C - D - G 
    
B7   

Laita silmät kiinni, mennään täysillä 
Älä pelkää, vain hetken kestää tää 

Ja huolet unohtuu 
Taivaalla on kuu 
Joka suuntaa näyttää 

Ja murheet rusentuu 
Baby I Love You 
Olon tyhjän täyttää 

Hetken meitä kantaa 
Ylös alas taivaanrantaa 
Painovoima periksi antaa 
Alla pikkuruinen Vantaa 

Kunnes takaisin kutsuu maa 

Mä sidon raketin kiinni köysillä 
Älä pelkää, tiedän kuinka kulkee tää 



TIEDÄN MITÄ RAKKAUS ON 
  
Verse: C - Gm - F - C 
Kertsi: Cm - F - Bb - Fm - G x2 - C 
  
En tiedä mitään kauniimpaa kuin sun silmät 
En tiedä mitään hennompaa kuin sun kädet 
En tiedä mitään sievempää kuin sun huulet 
En tiedä mitään parempaa kuin sun lämpö 
  
Sain odottaa läpi vuosien yksinäisten 
Sain odottaa, mutta tiedän mitä rakkaus on 
Kun löysin sen 
  
En tiedä mitään kylmempää kuin tämä huone 
En tiedä mitään tummempaa kuin tämä taivas 
En tiedä mitään karumpaa kuin tämä tehdas 
En tiedä mitään vahvempaa kuin tämä tunne 
  
Sain odottaa läpi vuosien yksinäisten... 
  
Säkeistö moduloi: D - Am - G – D 
  
En tiedä mitään kauniimpaa kuin sun silmät 
En tiedä mitään hennompaa kuin sun kädet 
En tiedä mitään sievempää kuin sun huulet 
En tiedä mitään parempaa kuin sun lämpö 



MAAILMANLOPPUUN ASTI 
  
Verse: C#m - C#m/C - C#m/B - C#m/Bb - A - G#7 - C#m 

Miks on pakko aina kiukutella 
Jos ei tahtoaan läpi saa 
Voitais olla vaan 
  
Miks on pakko heti hermostua 
Ja sanoilla musertaa 
Voitais olla vaan 
  
Kertsi: E - B - F#m - F#m/G# - A7 - B7 - C#m 
  
Mut ei, niin ei 
Maailmanloppuun asti tapellaan 
Ei, niin ei 
Sankarikuolemaan nyt astellaan 
  
Miksei voi pyytää anteeksi 
Ja sanoilla lohduttaa 
Voitais olla vaan 
  
Miksei voi antaa periksi 
Ja ylpeyttään unohtaa 
Voitais olla vaan 
  
Mut ei, niin ei 
Maailmanloppuun asti tapellaan 
Ei, niin ei 
C# (duurilla vaihto väliosaan) 
Sankarikuolemaan nyt astellaan 
  
  
Väliosa: F#m - G#7 - C#m – B 
  
Mä saisin sut varmasti nauramaan 
Muistot yhteiset ajan kultais 
Se sais taas rakkauteen uskomaan 
Myrskyn jälkeen aurinko paistais 
  
Verse (soolo) + tuplakertsi + säkeistöä pala 
  



MAAILMANLOPPUUN ASTI (CAPO 4)  

Verse: Am - Ammaj7- Am7 - Am7 - F - E - Am  

Miks on pakko aina kiukutella 
Jos ei tahtoaan läpi saa  
Voitais olla vaan  

Miks on pakko heti hermostua  
Ja sanoilla musertaa 
Voitais olla vaan  

Kertsi: C - G - Dm - Dm/B - F - E - Am  

Mut ei, niin ei  
Maailmanloppuun asti tapellaan  
Ei, niin ei 
Sankarikuolemaan nyt astellaan  

Miksei voi pyytää anteeksi  
Ja sanoilla lohduttaa  
Voitais olla vaan  

Miksei voi antaa periksi  
Ja ylpeyttään unohtaa  
Voitais olla vaan  

Mut ei, niin ei  
Maailmanloppuun asti tapellaan  

Ei, niin ei 
Sankarikuolemaan nyt astellaan  

Väliosa: Dm - E7 - Am – G 
  

Mä saisin sut varmasti nauramaan  
Muistot yhteiset ajan kultais 
Se sais taas rakkauteen uskomaan  
Myrskyn jälkeen aurinko paistais  

Väliosa jatkuu instrumeentalina soolon taustalla  

Toinen soolo (säkeistön Am-kuvio taustalla) Tuplakertsi + 
säkeistöä pala  

A (duurilla vaihto väliosaan)  



TANGO NOSFERATU  

Verse: Gm - C - Gm - C - Bb - A - D 
Chorus: F - Bbm - F - Bbm - F - F/Eb - D7 -Bb - Eb - D  

Tunnet yön kuumuuden 
Se puiden varjoissa hohtaa  
Kuin pilvet öiset kuun kohtaa  
Ei palata voi  

Tunnet yön kuumuuden  
Minkä saikaan hän aikaan 
Oi minkä paholaisen nainkaan  
Ei palata voi  

Aurinko nouseva  
Tulipallona hehkuva 
se kasvoillas loistaa yön pahuuden poistaa  
Kasvot vasta unes sas  
Näet kuollessas  

Tunnet yön kuumuuden 
Miksi lankesinkaan syntiin 
Jäi hyvät neuvot pirun kynsiin  
Ei palata voi  

Tunnet yön kuumuuden  
Saatana sai minut lankaan  
Tarttui kiinni selkärankaan  
Ei palata voi  



PASUUNAT HUUTAA HAUDAN TAKAA 
  
Cm – Gm – F 
Cm – Gm – F – Bb – Bb/A – Eb – Eb/D – F  (Eb – F) 
  
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Menneistä muistuttaen muistoihin palaa 
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Virheistä kertoessaan ei mitään salaa 
  
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Tuomion kellotkin itkien pauhaa 
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Ihmiskunnalle koita koskaan ei rauhaa 
  
Bb – A – Dm – Dm/C – F – Gm – C7 
F – F/E – Dm 
Bb - C 
  
Tahtoisin rakentaa 
Maapallon rakkaudesta uudestaan 
Mä kaipaan niin sua 
  
Tahtoisin pelastaa 
Ihmiset eksyneet kurjuudestaan 
Mä kaipaan niin sua 
Ja vahvempaa unelmaa 
  
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Historiassa kaikki itseään toistaa 
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Sotien kauhut ja murheen rakkaus poistaa 



PASUUNAT HUUTAA HAUDAN TAKAA (capo 3) Intro: Am - Em - D  

Verse: Am - Em - D - G - G/F# - C - C/B - D (C - D)  

Pasuunat huutaa haudan takaa  
Menneistä muistuttaen muistoihin palaa  
Pasuunat huutaa haudan takaa  
Virheistä kertoessaan ei mitään salaa  

Pasuunat huutaa haudan takaa  
Tuomion kellotkin itkien pauhaa  
Pasuunat huutaa haudan takaa  
Ihmiskunnalle koita koskaan ei rauhaa  

G - F# - Bm - Bm/A - D - Em - A7 - D - D/C# - Bm G– A  

Tahtoisin rakentaa 
Maapallon rakkaudesta uudestaan  
Mä kaipaan niin sua  

Tahtoisin pelastaa 
Ihmiset eksyneet kurjuudestaan  
Mä kaipaan niin sua 
Ja vahvempaa unelmaa  

Pasuunat huutaa haudan takaa  
Historiassa kaikki itseään toistaa  
Pasuunat huutaa haudan takaa 
Sotien kauhut ja murheen rakkaus poistaa 



UUNO TURHAPURO TAPPAA ITSENSÄ  

Riffin äänet: E - F# - G - B - Bb - A Em - A7 - C7 - B7  

Ruutu täyttyy taas vanhoista keloista  
Uutiset talouden selonteoista 
Mielet täyttyy uhkakuvista ja peloista  
Jokainen selvitköön omista veloista  

Paras keino selvitä masennuksesta?  
Paras keino laihtua hengiltä? 
Vika ei löydy jalasta vaan suksesta  
Sukset isännältä vaan ei rengiltä  

Lemmenlaiva uppoaa kiehuvaan veteen  
Homot sisustaa porstuan uusiksi  
Paratiisisaaren mulkulla ei ota eteen  
Ihmekone taikoo potut muusiksi  

Pakko saada vahvempaa viihdykettä  
En muuten kaukosäädintä nappaa  
Saadakseen katsojalukuihin kiihdykettä  
Uuno Turhapuro itsensä tappaa  



ROUVA HUTTUNEN AVARUUDESSA  

Intro: A 
 
Verse: A – C#m – F#m – B – F#m – B – F#m – E 
 Chorus: D – C#7 – F#m – G – D – A (kertsin lopuksi E) 
 Väliosa: C#m – E7 – A7 – D7 / C#m – E7 – A7 – D7 – E7  

Rouva Huttunen 
Jäi reittiään pohtimaan 
Jos keskipistettä kohti maan 
Ei päästä voi  

On niiden juttujen 
Kanssa turha jäädä polkemaan 
Jos ne vyöryvät solkenaan 
Ne päässä soi  

Eikä kukaan tule auttamaan 
Kun rouva Huttunen kurssin kääntää kuuhun päin 
Eikä kukaan tule auttamaan 
Kun rouvan pillerit marssii suuhun näin 
Eikö kukaan tule auttamaan?  

Rouva Huttunen 
Päätti kaikki hommat ratkaista 
Turhat valot kirkkaat katkaista 
Pysyvästi  

Meikin suttusen 
Piirsi kaipaaville kasvoille 
Kosteusvoiteille ja rasvoille 
Jää hyvästi  

Rouva Huttusen silmin 
Jäätyväisin 
 
Jää katse sydänfilmin 
Jäähyväisin  



KOHTALON TÄHTI  

C    Am  
Jokainen tähden omistaa 
 C    F 
Ja takaapäin sen kulkua seuraa 
 C     Am 
Ken näkee sen, Tähden tulisen 
 F    C 
Hän aavistaa, nyt hetki on  

C     Am  
Liekehtii tähti kohtalon liekehtii 
 C     Am 
Tiedän sen mutta vielä mä näe en 
 Dm 
Vielä paljon tehtävää kesken on 
 Dm 
Nyt en tahdo taipua tahtohon  
 Am 
Kohtalon  

Ratsastan ja tähti kohtalon  
Mua vartioi ja tietäni seuraa  
En seisahtaa tiellä koskaan voi  
Tai tähti tuo mun kiinni saa  

Liekehtii...  

Viimeinkin kai yllä olkapään 
Jo tähden näen se silmihin katsoo  
Kun tunnen sen 
Vain virstan viimeiseen 
Saan ratsastaa ja seisahtaa 



MAAILMA ILMAN DIKTAATTOREITA  

Riffi: F# – F# (oktaaviin) – C# – C – B – A 
 
Verse: Em – D – F#m – F 
 
Chorus: C – G – Am – D x3 / G – C – Am – F – G  

Sä toivot rakkautta 
Ja rauhaa päälle maan 
Ihmiskunnan veljeyttä 
Vaikka suurta unelmaa se olla voi  

Sä toivot rikkautta 
Vain päähän sateenkaaren 
Ja tunnet sisimmäs 
Kuinka paha maailmaa hallinnoi  

Ei Lenin mut se Stalin 
Muutti keinot järeiksi 
Hulluus levitti Hitlerin kaalin 
Pisti Euroopan päreiksi 
  
Jos kuset kaikkiin pylväisiin 
Reviirivimmoissas 
Tuho aatteisiin ylväisiin 
Näkyy hinnoissas 
  

Kun maksat kalliisti kaiken  
Sä toivot armon käyvän 
Oikeudessa heikommalle 
Tasa-arvoista rakkautta 
 
Vaikka suurta unelmaa se olla voi  

Sä toivot kauneutta 
Ahneimmankin sydämeen 
Ja tunnet sisimmän 
Kuinka raha sieluasi mallinnoi  

Loppuriffi (tsekataan miten menee)  

Metallikoneet pyörii sun ympärilläsi 
Ne levittelee, oikolukee, pakottelee, pitkittelee  
Naputtelee sun kuontaloon 
Metallikoneet hyörii sun ympärilläsi 



Ne kutittelee, puristelee, hypistelee, supistelee 
Kipittelee sun kainaloon  

SINÄ YÖNÄ  

Am - C - F - Dm  

Sinä yönä - saapuivat laivat 
Sinä yönä - ääriään myöten täynnä 
miehiä murtuneita, toiveikkaina pestautuneita 
Takkeja kauhtuneita, ei aivan vielä pelastuneita  

Sinä yönä, mmm  

Sinä yönä - tulvivat kaivot 
Sinä yönä - mustia rottia täynnä 
Kasvoja tummuneita - pelokkaina ahtautuneita  
Valoja sammuneita, ei aivan vielä pelastuneita  

Sinä yönä, mmm  

Sinä yönä, kutsuivat haudat 
Sinä yönä, ääriään myöten täynnä 
Mieliä särkyneitä, sydämiä huuhtouneita 
Yöhön hankautuneita, ei aivan vielä pelastuneita  

Sinä yönä, mmm  



KYLLÄ MÄKIN OSAAN ANTAA SULLE ANTEEKSI  

G - C x3 G - B7  

E   C#m    G#m  
Sä kerroit rakastavas jeesusta  
 A   B   E  
Enemmän kuin mua koko sydämestäs 
E    C#m   G#m  
Mustasukkaisen miehen teit musta  
 A   B    E  
Revin raamattua irti sun kädestäs  

 D     C  
Ennen oltiin vain kaksin kimpassa  
 G       Em 
Ei tullut kukaan väliin ruokaa siunaamaan 
 D    C 
Ainoo seura oli naapurin Timpassa  
 G      Em  
Eikä sekään ollut koskaan himassa  

 D    A     Em 
Kyllä mäkin osaan antaa sulle anteeksi  
 G    A 
Ilman että tarvii rukoilla  
 D   A    Em 
Kyllä multakin saat siunausta tarpeeksi 
G   A 
Vaikka sillan munalukoilla  
G   A 
Ilman että tarvii rukoilla  
 G     A - Aaug/F 
Jollain voodoo-ukoilla 
 

Sä kerroit rakastavas jeesusta  
Enemmän kuin mua koko sielullas  
Synkkämielisen miehen teit musta  
Imet ehtoollisviinit koko nielullas  

Ennen oltiin vain kaksin... Kyllä mäkin osaan... Soolo (versen 
pohja) Ennen oltiin vain  

Aaug/F  



Kyllä mäkin osaan antaa sulle anteeksi Ilman että tarvii rukoilla 
Kyllä multakin saat siunausta tarpeeksi Vaikka sillan munalukoilla  

(tuplana)  

Ilman että tarvii rukoilla 
Jollain voodoo-ukoilla 
Peitän stigman tukoilla 
Ilman että tarvii rukoilla, oh yeah 



  

MÄ TUSKIN VIELÄ USKON  

C- F - C - F  

 C 
Mä tuskin vielä uskon  
 Cmaj7 
Mitä näen ja käsin kosken  
 Dm 
Olet niin kuin usva aamun 
 G     C 
Sinut kultaharsoon kietoutuneen näen  

C 
Sitä tuskin vielä uskon  
 Cmaj7 
Että vierelläin sä viivyt  
 C7      F     Fm  
Ja mä painaudun sun syliis lämpimään  

 C   F  C 
Tää kerta jatkuu ainiaan  
C   F     G 
Tää kerta jatkuu ainiaan, ja aina uudestaan  

Mä tuskin vielä uskon 
Mitä huuliltas mä kuulin 
Mitä kertoi pienet lauseet 
Jotka korvaan painoit hiljaa suudellen  

Sitä tuskin vielä uskon 
Yhä kuinka siinä oot vain 
Kädet kiedon ympärilles suojaten  

Tää kerta jatkuu ainiaan Tää kerta jatkuu ainiaan Ja aina 
uudestaan  

Soolo 
C - Csus4 - Dm - G 
C- G 
C - Cmaj7 - Am/C - C - F - Dm - G 



POLTTAVA RAKKAUS 
 
Verse: A - D - E - A 

Chorus: F#m - E - D x 3 / E - A 

Hyvä luoja, tunnen kuin lämpöni nousee

Polttaa polttaa aivan kohta savuan

Voi tyttö sait minut liekkeihin

Pääni palaa en tiedä miten sen sammutan

Niin kuin kuoro enkelten

Sun suudelmasi huumaa

Aaaaaa-mustaivaskin

nyt lempeäs kuumaa

Uuuu, tunnen kuin lämpöni nousee (jea) 

Ei enää, enää oon jo sata astetta kai

Kuuma kuuma, mikään vilvoittaa ei voi

Ilmiroihun sinun rakkautes aikaan sai

En jaksa enää, nyt liekit ruumistani syövät

Auta auta nyt kaikki käy kuin uneksi

Sydän takoo ja hengitys ei kulje

Hyvä luoja, mä tähän palan tuhkaksi


