
Desert Planet rakensi metron 
Desert Planet rakensi Milky Way Underground -metrolinjan nettiin. 
Pikseliavaruudessa kiitävä metro kertoo yhtyeen tarinan.
Hyppää kyytiin ja pidä kypärästäsi kiinni.

Galaksienvälinen nettihanke 
Desert Planet -yhtye on pohjoisen kaamoksen rauhassa työstänyt jo pitkään isoa nettihankettaan. 
10-v synttärivuotena bändi halusi tehdä jotain muuta kuin perinteistä albumia tai dvd -julkaisua. 
Mutkien kautta ajatus muotoutui bittiavaruudessa liikennöiväksi Linnunradan metroksi. 
 
Klikkaa itsesi sisään - ilmaiseksi
Milky Way Underground -sivustolla hypätään sisään avaruudessa kulkevaan metrovaunuun ja 
liikutaan erilaisten asemien välillä. Asemilta löytyy kasapäin klikattavaa: uutta musiikkia, en-
nennäkemättömiä videoita, valokuvia, taideprojekteja, pikselihöttöä ja muuta sälää. Sivusto on 
ilmainen eikä vaadi käyttäjältään rekisteröitymista.

Metroasemilta löytyy matskua
Yhdeltä asemalta löytyy Desert Planetin uusi albumi Mortal Kombo. Levyn voi kuunnella ja la-
data ilmaiseksi. Mortal Kombo on omaelämäkerrallinen konseptilevy ja sen tarinaa voi seurata 
käsiohjelmasta. Muilta asemilta pomppaa esiin mm. harvinaista materiaalia bändin alkuajoilta. 
Esimerkiksi ihka ensimmäinen Desert Planet -kappale vuodelta 1999 ja hupaisa videokooste 
yhtyeen ensimmäisestä keikasta vuodelta 2002. Erikoisempaa herkkua ovat myös bändin to-
teuttamat kuvataideprojektit mm. taidevalokuvia suihkuista ympäri Eurooppaa ja oikeaan 
nykytaidenäyttelyyn tehty Face Invaders -video. Myös ennennäkemätön livevideomateriaali 
sävähdyttää. Assembly tietokonepartyillä AssemblyTV:n tuottamassa vauhdikaassa livepotpurissa 
yhtye on vedossa. Saksan Lyypekissä kuvatun livevideon yleisö bilettää kaasu pohjassa. Tarjolla 
on myös kiertuetunnelmia Ranskasta ja Venäjältä. 
 
DIY Metrolinja kulkee toistaiseksi
Milky way Underground -sivusto on tehty bändin suosimalla tee-se-itse -menetelmällä. Kuten 
vuonna 2007 julkaistun Suomen ensimmäisen itsenäisen USB muistitikkujulkaisunkin, myös Milky 
Way Underground -sivuston on suunnitellut, toteuttanut ja julkaissut bändi itse. 
Metrolinja kulkee toistaiseksi. Sitä tehtiin ja ylläpidetään Taiteen keskustoimikunnan säveltaide 
-toimikunnan apurahalla. Yhtye seuraa tilannetta ja on varautunut suuriin latausmääriin, mutta 
sivustolle ei anneta tarkkaa takarajaa. Sivusto kannattaa tarkistaa nyt heti osoitteessa
www.milkywayunderground.net
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Julkaisutiedot: www.milkywayunderground.net
Milky Way Underground -multimediasivusto. Julkaisija: Desert Planet 
Avoinna: 19.2.2010 alkaen toistaiseksi
Kieli: englanti, osin suomenkielinen
Sisältää ilmaisen albumin Desert Planet: Mortal Kombo ( The Story of Desert Planet)  (Dese-004)
Sivusto on ilmainen eikä vaadi käyttäjältään rekisteröitymistä.

Desert Planet: Jukka Tarkiainen, Jari Mikkola ja Antti Hovila (vj). 
Yhteystiedot: asteroidi@desertplanet.com (Jukka), jari.desertplanet@gmail.com (Jari)
www.desertplanet.com

Lisätiedot, pressimateriaali, biografia yms. löytyy www.milkywayunderground.net -sivustolta “Tourist info”-
asemalta.

Kumppanit
- Taiteen keskustoimikunta 
- Suomi-Saksa ystävyysjärjestö Die Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. (DFG)
- Indierockpunkmetalzine Sue
- noise.fi - tulevaisuuden suosikkisi 
- Lapin Kansa, maailman pohjoisin seitsenpäiväinen sanomalehti 
- Alternative Party - Suomen suurin vain demoskeneen keskittynyt tapahtuma
- Viihdettä ja Videopelejä V2.fi
- Kioski - online record shop - Buy Finnish Records Online
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