
Binaari-Derivé

Digitaalinen, binaarinen, I ja O merkkien loputtoman pitkiä jonoja sähkön komentamana. 
Digitaalinen verkko, psykologista maantiedettä jossa kokemuksemme näistä jonoista muodostuu ja 
jotka muodostavat kokemustamme. Korppiradio, digitaalisesta arkkitehtuurista sisältöä ammentava 
yhteistoiminnallinen radiokanava.

Vaikkakin Korppiradion toiminnan ydin on analogiassa, yhteen tulevien ihmisten välisissä 
suhteissa, ajattelun materiassa, analogisissa soittimissa ja niillä tehdyssä musiikissa, on toiminnan 
suhteen vapaiden lisenssien digitaaliset sisällöt verkossa olleet tärkeässä asemassa. Musiikki jota 
soitetaan on suurilta osin löytynyt näistä digitaalisista arkistoista, kuten freemusicarchive.org, 
archive.org, freesound.org. Ne ovat olleet erinomaisia resursseja, ei vain sen vuoksi että ne 
mahdollistavat epäkaupalliselle radioprojekteille nauhoitetun musiikin ihmeen, vaan että sitä kautta 
musiikkia ja löytämisen logiikkaa lähestytään hyvin eri tavalla. 

Miten sisältöihin päädytään Internetissä on aina jonkinlaisen kokemuksellisen polun tai kaavan 
tulos. Kokemisen arkkitehtuuri sen polut tai kaavat ovat pitkälti peruskäyttäjällä määrittyneet 
julkaisevien tahojen algoritmien kautta. Vaikka sisällöt ovat vapaasti kenen tahansa toteutettavissa, 
julkaistavissa ja etsittävissä, määrittää käyttäjän matkan silti algoritmimatkayhtiö. Internetissä 
olemme useimmiten pakettilomalla, merkittävä eksyminen on erittäin vaikeaa. On mm. 
mielenkiinoista laittaa vanha suosikki, se äärimmäisen harvinainen ja radikaali free jazz -levy 
soimaan suosittuun videopalveluun, kiristää vyölaukun hihnat ja katsoa mihin autopilotti ”autoplay” 
videoiden vaihtuessa ohjaa. Turistin kokemusmatkojen perusteella, matka on kohti geneeristä, kohti 
tahoja joilla on intressejä - tietenkin. Eiväthän ne näitä palveluja ihmiskunnan onnellisuuden vuoksi 
luo.

Vapaat sisällöt ja niiden alustat tai kanavat luovat tiettyjä epäkaavoja. Tämä on oleellista koska 
eksyminen on niin vaikeaa. Täysin sattumanvaraisesti voi tietysti Internetissä helposti yrittää eksyä, 
mutta jos haluaa eksyä esimerkiksi ullakoidensa pölyissä musiikkia tekevien ihmisten maailmoihin 
aikuisviihteen ja vaimonostosivujen sijaan, niin silloin vapaiden sisältöjen alustat ovat elintärkeässä 
asemassa. 

Kun taiteilijat aikoinaan eksyttivät itseään Pariisissa, tiesivät he olevansa suurkaupungissa jossa 
ilmiöt ovat tietyllä tavalla merkityksellisiä. Sen sijaan Internet on ehdottoman suurimmalta osaltaan 
täynnä täysin turhanpäivästä ulostetta, anteeksi rujo sananparsi, johon ei välttämättä halua eksyä 
ainakaan silmät sidottuina ilman saappaita.

Internetin mahdollistaman sisällöntuotannon demokratisoitumisen ja vapautumisenhan piti johtaa 
sisältöjen monimuotoistumiseen ja syventymiseen. Toisin kävi. Sisällöt joihin yleensä polut netissä 
johtavat ovat valtavasti yksitoikkoistuneet, latistuneet ja muuttuneet suurimmalta osin 
uskomattoman typeriksi. Kytevä kyynikko voisi vetää johtopäätöksen että julkaisuvapauden saanut 
kansa on osoittanut idioottimaisuutensa ja vain valistuneen joukon tulisi tehdä sisältöjä, jotta kansa 
ei taannu takaisin apinoiksi. Uskon kuitenkin että asian ydin on muualla, eli siinä että sisällöllisesti 
kokemisen arkkitehtuuri on merkittävällä tavalla informaatiomassan jäsentämisen kautta 
määrittyvää, ei vain itse sisältöjen julkaisun tai etsinnän vapauden. Toisin sanoin kokemisen 
arkkitehtuuri, sen psykomaantiede alkaa heti määrittää sisältöjentuotantoa. Ongelma ei ole 
kuitenkaan vain tätä arkkitehtuuria määrittävissä tahoissa vaan myös käyttäjissä. Halu tukeutua 
tuttujen kaupallisten kanavien algoritmien mukavuuteen on valtava. Se toimii täydellisesti 
tyhmyyden ylivaltaa ajaville, tietyille poliittisille tahoille, mutta edustuspoliittiselle tasolle ei tässä 
haluta mennä. 

Yhdistelmä toimivista vapaista välittäjistä, alustoista sekä vapaasta merkityksellisestä sisällöstä 



voivat yhdessä luoda arvaamattomuuden. Arvaamattomuus on tässä tapauksessa merkittävä 
ihmistenvälinen mahdollisuus haastaa oma ja muiden tyhmyyden ylivalta. 

Tämä yhdistelmä on siis ollut Korppiradiossa elintärkeä. Se on auttanut tarpeissa jotka jo jollain 
tasolla tiedettiin etukäteen, kuten musiikin tai äänien löytäminen johonkin tiettyyn, esimerkiksi 
noisea tutkivaan ohjelmaan. Mutta ennen kaikkea tärkeitä ne ovat olleet merkittävän eksymisen 
kannalta. Ne ovat olleet metsiä joista on löytynyt uskomaton määrä uusia kohtaamisia. Osa 
alustojen sisällöistä ovat kuratoituja ja täten on mahdollista poiketa hetkeksi määritellylle tielle, 
kunnes syöksyy jälleen umpimetsään. Olemme löytäneet umpimetsästä valtavan määrän 
ihmisherkkyyttä, outoja otuksia, kaunista rumuutta, kotikutoista vilpittömyyttä, oleellisia virheitä ja 
jatkuvaa, erinomaista epäonnistumista - jotkut jopa uudestaan häilyvän uskon ihmiskuntaan. 

Jos vapaita lisenssejä ei olisi ollut, on mahdollista, vaikkakin täyttä spekulaatiota, että näitä alustoja 
ja sisältöjä, tätä yhdistelmää ei olisi syntynyt. Vapaat lisenssit ovat siis mahdollisesti innoittaneet 
musiikin julkaisuun epäkaupallisesti, yhteisöllisesti ja täten myös auttanut luomaan siihen 
keskittyviä alustoja jotka taas ovat mahdollistaneet yllämainitun radiossamme. Tietysti kukaan ei 
tiedä olisiko ne tai jotain parempaa syntynyt ilman mm. Creative Commons lisenssejä.

”Creative Commons on hyvä tähän siirtymäkauteen, mutta tämä siirtymäkausi voisi loppua tänään, 
nyt.” Eero Yli-Vakkuri kommentoi osuvasti seminaarissa.

Oleellista on, että ”commons”, yhteinen ja arvaamaton ovat tapahtumaa, elämän lihaa ihmisten 
välisissä suhteissa, ei digitaalisten materiaalien julkaisulisensseissä. Tämä tuli esiin seminaarin 
aikana. Vapaan taiteen, tässä tapauksessa vapaan musiikin alustat ja niihin eksyminen tuo 
nimenomaan esiin jotain ihmisten välistä ja luo kohtaamisia. Kaikki tämä tapahtuu musiikin kautta 
ilman kehollista kohtaamista ja ovat tämän kammottavan digitaalisen arkkitehtuurin 
mahdollistamia.

Tätä eksymisen ja arvaamattomuuden voimaa ei kuitenkaan voi erottaa elossa säilymisen ja 
vapauden kysymyksestä. Miten voi eksyä ilman että tipahtaa heti täydelliseen riippuvuuteen? Miten 
voi eksyä omin jaloin? Miten voi yhteisesti luoda pysyviä, vapaan toiminnan mahdollistavia 
rakenteita?

Jotta taiteilijan vapaus olisi mahdollista, toiminnan ei koskaan tulisi riippua taideteosten oikeuksien 
kontrolloimisesta ja siten myymisestä, vaan elinehtojen riippumattomasta tuottamisesta, sisältäen 
radion tapauksessa julkaisualustojen lisäksi vapaiden ohjelmistojen saatavuuden sekä 
infrastruktuurin omistuksen ja hallinnan. Korppiradio tähtää tähän vapaiden ohjelmistojen käytön 
lisäksi suunnittelemalla ja rakentamalla itsenäisen, Internetistä riippumattoman tietoverkon jossa 
radiota voi lähettää itsetehtyjen antennien kautta niin kauas kuin antenneja haluaa rakentaa. Sen 
lisäksi pieni FM-lähetin kattaa korttelimme.

Tämäkään ei kuitenkaan ilmiselvästikään riitä. Taiteilija ei itsenäisellä tietoverkolla elä. 
Taiteilijoiden elossa säilyminen pitää varmistaa perustarpeiden (viini, jaloviini, suoja, lämpö) 
riippumattoman tuottamisen keinoin. 

Enkä siis tarkoita sitä (yleisin vastalause), että absoluuttisesti jokaisen taiteilijan pitää viljellä 
mutakuopassa kärsien perunansa tai muuttaa mannuille missä viinirypäle kasvaa ennen kuin voi 
tehdä työtänsä, vaan että yhteisöjen - oli se sitten perhe, kylä, kaupunginosa tai yksinäinen susi - 
tulisi rakentua niin, että ne tuottavat autonomisesti minimiperuselintarpeet kaikille ilman tarvetta 
rahan tekemiseen tai valtion apuun. Taiteilijan vapaus voi perustua vain yhteisön materiaaliseen 
riippumattomuuteen - marjaviiniin! Mitä marjaviineistäkin olisi voinut tulla kun niiden kehittely 
olisi jatkunut muutaman sukupolven! Gran cru Sorbus, Reserva Puolukka. 



Taiteilijan hengen pihinä tulisi siis perustua rakenteellisiin, riippumattomiin järjestelyihin eikä 
kilpailuun vapailla markkinoilla. 

Väliotsikko lupaavasta kansanmuusikosta kertovassa jutussa YLE:ssa: ”Minun on myytävä itseäni 
ulkomailla.”.

Näen ainoana mahdollisena rakenteellisena järjestelynä rakenteiden itse tekemisen. Elintärkeän 
materiaalisen todellisuuden kytkös tekijyyteen on erottamaton. Jos kytkös on olemassa ja 
materiallinen todellisuus on vapaalla oman tekijyyden pohjalla, mm. tekijänoikeuksia ei tarvita 
taiteilijoiden elossa pitämiseen. Jos haluaa rikastua, eli tuottaa lisäarvoa itseisarvon lisäksi, niin se 
on sitten eri asia. Elämä ei vaadi valtaa, valta vaatii. 

Yhteenvetona, vapaiden lisenssien mahdollistama musiikillinen ja kokemuksellinen matka on 
Korppiradiossa arvaamattomalla tavalla eri tavoin toteutunut ja jatkuu edelleen. Kokonaisia 
ohjelmia ja teoksia on voitu luoda vapaasti julkaistun materiaalin ja niiden alustojen avulla. Siitä 
kuuluu valtava kiitos niitä julkaiseville tekijöille sekä julkaisualustoille - ja mahdollisesti myös 
vapaille lisensseille. Tekijänoikeudellisen musiikin radion käytöstä rajaava lainsäädäntö ei enää 
harmita vaan muuttaa musiikin kokemisen seikkailuksi. Tämä on kuitenkin äärimmäisen naiivi 
ilonaihe jos ei ota huomioon koko rakennetta jossa tämä seikkailu toteutuu. Täten työskentelemme 
kohti tilannetta jossa tämä on mahdollista niin että sisällöt, alustat, serverit, verkko, laitteet ja 
taiteilijoiden elossapysymisen rakenteet ovat riippuvaisia vain meistä itsestämme.

Sakari Laurila
korppiradio.net


