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Sisältö 

Musiikin live-esitysteknologia 
•  Miksaaminen mobiililaitteiden avulla 

–  Mackie DL + Master Fader 

•  Looppien käyttäminen livetilanteessa 
–  Novation Launchpad 
–  Apple GarageBand Live Loops 
–  Ableton Live & Push (& touchAble) 
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Miksaaminen mobiililaitteiden avulla 

iPad-yhteensopivia miksereitä (osa 1): 
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Valmistaja Malli(t) Ominaisuudet iOS-sovellus Huomiot Hinta, n. 

Mackie 
mackie.com  

DL806, 
DL1608 
http://
mackie.com/
products/dl1608-
dl806 

DL806: 8/6 
DL1608: 16/8 
30-pin Connector or 
Lightning Connector 
("L" models) Master Fader 

http://mackie.com/
products/master-
fader 

telakointiasema; seur. mallit 
tarvitsevat mukana tulevan 
adapterin: 
•  iPad 2 ja iPad (3rd generation): 

30-pin connector 
•  iPad (4th generation): Lightning 

connector 
seur. mallit tarvitsevat 
lisävarusteena saatavan 
adapterin: 
•  iPad Mini 
•  iPad Air 
tarvitsee Wi-Fi-reitittimen/
tukiaseman langatonta käyttöä 
varten. 

575 € (DL806) 
789 € (DL1608) 

DL32R 
http://
mackie.com/
products/dl32r 
http://
mackie.com/
products/axis 

32/18 

räkkiasennettava, 32x32 raidan 
direct-to-disk -äänitys ja -toisto, 
Dante-laajennettavissa, DC16-
kontrollirajapinta (telakoi max. 3 
iPadiä kerralla) 

1.948 € 
Dante-kortti: 699 € 
DC16: TBD 



Miksaaminen mobiililaitteiden avulla 

iPad-yhteensopivia miksereitä (osa 2): 
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Valmistaja Malli(t) Ominaisuudet iOS-sovellus Huomiot Hinta, n. 

RCF 
rcf.it 

M 18 
http://mixer.rcf.it/
m-18-digital-
mixer.html 

18/8 MixRemote integroitu Wi-Fi-reititin (ml. 
antennit) 899 € 

Soundcraft 
soundcraft.com 
 

Ui12 
Ui16 
http://
www.soundcraft.c
om/products/
mixing-consoles/
ui-series 

12 
16 

- (ei tarvita) 
 
ViSi Remote-iPad-sovellus 
on puolestaan yhteensopiva 
seur. mikserien kanssa: 
•  Si Expression 
•  Si Compact 
•  Si Performer 
•  Vi Series 

toimii verkkoselaimella (iOS, 
Android, Windows, Mac OS, 
Linux) 

299 € 
579 € 

Behringer  
music-
group.com/ 
brand/behringer/
home 

X AIR XR12 
X AIR XR16 
X AIR XR18 

12 
16 
18 ??? 

integroitu Wi-Fi-reititin, USB-
stereotallennusmahdollisuus, 
(18x18 raidan USB -äänitys ja 
-toisto XR18-mallissa) 

339 € 
575 € 
839 € 

X32 Rack 
X32 Core 40 (16)/8 

etäkäyttö iPadillä tai 
iPhonella, 32x32 raidan USB 
-äänitys ja -toisto  

1.349 € (Rack) 
875 € (Core) 



Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Novation Launchpad 
•  Launchpad [App] for iOS*: 

https://global.novationmusic.com/launch/launchpad-app 

–  iPad-/iPhone-sovellus, jolla voi luoda/remiksata, tallentaa ja jakaa 
biittejä ja sähköistä musiikkia 

–  vähimmäisvaatimukset: iOS 8 sekä iPad 2 tai uudempi 
–  sovellukseen on sisäänrakennettu useita genreluokiteltuja soundi-/

looppi-/biittikirjastoja 
–  uusilla, maksullisilla soundi-/looppi-/biittikirjastoilla (engl. 

soundpack) voi laajentaa sovelluksen käyttömahdollisuuksia (hinta: 
á 1,99 €) 

–  Audiobus-tuki 
 

* vrt. fyysinen Launchpad: 
https://global.novationmusic.com/launch/launchpad 
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Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Novation Launchpad 
•  itse sovellus on ilmainen – maksullisia ominaisuuksia ovat… 

–  omien soundien/looppien/biittien tuonti (engl. import): 6,99 € 
•  formaatit: pakkaamaton PCM audio (.wav ja .aiff) 
•  jakotavat: AirDrop, Dropbox, AudioCopy, AudioShare 

–  MIDI Sync Output: 2,99 € 
–  muokattavat efektit: 

•  Stopper: 2,99 € 
•  Stutter: 1,99 € 
•  Gater: 2,99 € 
•  Autofilter: 2,99 € 
•  Delay: 4,99 € 
•  Flanger: 2,99 € 
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Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Novation Launchpad 
•  keskeisiä käsitteitä: 

–  "gridi" (ruudukko, engl. grid): 
8x6 ruudun matriisi, jonka avulla 
voidaan "trigata" (engl. trigger) 
musiikillisia tapahtumia päälle ja pois 

–  musiikillisia tapahtumia voivat olla yksittäiset, kertaluonteiset (engl. 
one-shot) soundit sekä tasan yhden tai useamman tahdin mittaiset, 
itseään toistavat "loopit" (silmukat, engl. loop) 

–  looppi lähtee soimaan seuraavalta tahdin rajalta sen jälkeen kun 
se on ensin valmisteltu/aktivoitu (engl. arm) 

–  sovelluksessa on ns. time-stretching-toiminto, 
joka sovittaa loopit automaattisesti 
kulloiseenkin tempoon sopiviksi 
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Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Novation Launchpad 
•  keskeisiä käsitteitä: 

–  yhtä matriisin ruutua kutsutaan "pädiksi" (engl. pad), jonka status 
voi olla joku seuraavista: 

–  jokaisen yksittäisen pädin äänenvoimakkuutta voi muuttaa 
–  sovellukseen on lisäksi sisäänrakennettu DJ-tyyppisiä efektejä 
–  efektit voivat olla raitakohtaisia (engl. per track) tai 

ns. master-efektejä (engl. master effects) 
eli koko soivaan lopputulokseen 
vaikuttavia 
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Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Apple GarageBand Live Loops 
•  uudet ominaisuudet versiossa 2.1*: 

–  Live Loops 
–  Drummer 
–  3D Touch -tuki ("polyphonic aftertouch", iPhone 6s & 6s Plus) 
–  iPad Pro -tuki (tuki suuremmalle näytölle) 

•  ks. ohje: 
http://help.apple.com/garageband/ipad/2.1/?lang=fi 
> Live Loopien käyttäminen 
> Kappaleen remiksaaminen 

 
* julkaistu 20.1.2016, vaatii vähintään iOS 9:n sekä A6-sirun 
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Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Ableton Live & Push 
•  Live: https://www.ableton.com/en/live/ 

–  tietokoneohjelmisto, jolla voidaan luoda musiikillisia ideoita sekä 
tehdä niistä valmiita kappaleita tai viedä ideat treeneihin/keikalle 

–  ohjelmassa on kaksi näkymää: perinteinen Arrangement View, 
jossa musiikilliset tapahtumat sijoitetaan aikajanalle, sekä uniikki 
Session View, jonka avulla on mahdollista tehdä kokeiluja ja 
improvisoida musiikillisilla ideoilla 

–  suuri osa yrityksen työntekijöistä on muusikoita, tuottajia ja DJ:itä, 
ja se näkyy myös itse tuotteessa 

–  ohjelmistosta on saatavilla kolme versiota*: 
Intro (79 €), Standard (349 €) & Suite (599 €) 

 
* ks. https://www.ableton.com/en/live/feature-comparison/ 
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Looppien käyttäminen livetilanteessa 
Ableton Live & Push 
•  Push: https://www.ableton.com/en/push/ 

–  musiikki-instrumentti ja/tai kontrolli- 
rajapinta (engl. control surface), 
joka kokoaa yhteen ja käsin koske- 
teltavaksi kaiken musiikin tekemi- 
seen tarvittavan 

–  rajapinta tuo käyttäjän ulottuville 
käytännössä rajattoman soundipa- 
letin siten, että käyttäjän on mahdollista tehdä ja esittää musiikkia 
jopa vilkaisematta ohjelmistoa (esim. Live) tai sitä pyörittävää 
tietokonetta lainkaan 

–  tuorein versio laitteesta on Push 2, 
jonka hinta on n. 698 € 
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kuva: http://stoneyroads.com/2015/11/inspiring-simplifying-and-recycling-ableton-focuses-on-accessibility-with-the-release-of-push-2 


